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Az ügyé nek ked ve ző el bí rá lá sát vá ró vi dé ki 
ál lat or vos egy fél disz nót kül dött a mi nisz
té ri u mi fő osz tály ve ze tő nek, aki nagy öröm
mel fo gad ta az aján dé kot. A kül föl di va dá
szok nak egész nap tol má cso ló, amúgy so ha
nem va dá szó ér tel mi sé gi nagy bol do gan
vit te ha za a bé rül ka pott két fá cánt. A vi dé ki 
is ko la igaz ga tó, amúgy a va dász tár sa ság 
el nö ke, öt fo gá sos vad la ko mán lát ta ven dé
gül az át fo gó vizs gá lat ra ér ke ző me gyei
elv tár sa kat: „Előbb kós tol ják meg ezt a kis 
sze rény sé get, azu tán dol goz zunk.” A 
ma gyar iro da lom te le van a hi va ta lo sok nak 
aján dé kul vitt hí zott li bá val vagy ka csá val. 
A gyer mek kor ára em lé ke ző Ma jor Má té – 
aki nek ap ja vi dé ki já rás bí ró volt a szá zad 
ele jén – ír ja, hogy: „A vad ka csát, vad li bát, 
szár csát, fá cánt, fog lyot, für jet és a már 
ak kor is rit kább cse me gé nek szá mí tó sza
lon kát sem bolt ban vet tük. Apám va dász ba
rá tai küld ték” (Ma jor 1973: 145).

Ami ezek ben a hús aján dé kok ban iga zán föl tű nő, az az ér ték arány ta lan ság. A mi nisz té ri
u mi fő osz tály ve ze tő nek 1987ben kül dött fél disz nót bár me lyik ház nál, ahol ser tést hiz lal
tak, húsz ezer fo rin tért meg le he tett vol na ven ni. De ha a kli ens ez zel a húsz ezer fo rint tal 
pró bál ta vol na gyor sí ta ni ügye el in té zé sét, va ló szí nű leg ku dar cot vall. A nyolc va nas évek 
vé gén sér tés húsz ezer fo rint ra tak sál ni egy kor rupt fő osz tály ve ze tőt, in kább ha ra got szült 
vol na, mint jó in du la tot. A tol mács két fá cán ma da ra ezer fo rin tot ért, tö re dé két egy na pi tol
má cso lás hi va ta los dí já nak. És bár a szü lői ház kony há já ról író Ma jor Má té nem bont ja ki 
a vad aján dék tár sa dal mi be ágya zott sá gát, nem kell nagy fan tá zia ki ta lál ni, mi ért is küld ték 
a já rás bí ró „va dász ba rá tai”.

Rég óta is me rem azt a fur csa je len sé get, hogy a hús aján dék ként kü lö nös tu laj don sá go kat 
ölt ma gá ra, de so ká ig eszem be sem ju tott, hogy ér de mes len ne ezen ala po sab ban el gon dol
kod ni. Nem a csa lá don be lü li aján dé ko zás ra gon do lok, ha nem ar ra, ami kor ide gen kap ja. 
Ide ge nek nek sok min dent szok tak aján dé koz ni, leg in kább italt, vi rá got, ká vét, édes sé get, 
ám ezek kö zül a sze lí den ked ves aján dé kok kö zül kikomorlik a hús. Kikomorlik, mert nem 
is sze líd, nem is ked ves, és több nyi re nem is az a cél ja, mint lá gyabb tár sa i nak. Italt vagy 
vi rá got az is me rő sök név nap já ra ve szünk, vagy ha ven dég ség be hív min ket; és az a sze re pe, 
hogy – ha tá ro zott cél nél kül – szí ve seb bé tegye hoz zánk va ló vi szo nyát. Húst ak kor aján
dé ko zunk, ha ha tá ro zott cé lunk van. A hús ban van va la mi, ami aján dék ként töb bé te szi, 
mint ön ma ga fi zi kai va ló ja (víz, fe hér je, zsír, kö tő szö vet, vi ta mi nok, ás vá nyi sók) – és 
tegyük hoz zá: töb bé, mint ön ma ga pi a ci ér té ke.

Húsosfazék
avagy a hús különleges
társadalmi szerepe

Andor Mihály
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Hús ün nep

Van nak egyéb je lei is a hús kü lö nös sé gé nek. Nem csak az aján dék tár gyak kö ré ből vá lik ki, 
ha nem a meg ün ne pelt élel mi sze rek kö zül is. Az idők fo lya mán Eu ró pa nagy ré szén há rom 
élel mi szer faj tá hoz kap cso ló dott va la mi lyen ün nep: a sző lő le sze dé sé hez a szü re ti mu lat ság; 
a bú za be ta ka rí tá sá hoz az ara tó bál és a disz nó ölés hez a disz nó tor. A há rom meg ün ne pelt 
élel mi szer kö zül egye dül a disz nó ölés nél hús az élel mi szer anya ga, adód nak azon ban egyéb 
kü lönb sé gek is. A szü ret hez és az ara tás hoz kap cso ló dó ün ne pen is esz nekisz nak, de a 
hang súly a mu lat sá gon, a ze nén és a tán con van; a disz nó tor nál csak az evésivá son. A szü
ret és az ara tás sok em ber együtt mű kö dé sét igény lő ne héz tes ti mun ka volt, ame lyet be fe
je zé se kor a fe szült ség ol dá sa ként, pi he nés ként és ki kap cso ló dás ként kö ve tett az evés sel és 
ivás sal egy be kö tött tánc mu lat ság. A tö me ges ség va la mi fé le nép ün ne pély jel le get adott ezek
nek az ese mé nyek nek, ezért – meg a ke nyér hez és bor hoz kö tő dő ke resz tény je len tés tar tal
mak mi att – időn ként, többke ve sebb si ker rel, meg pró bál ták kvázihivatalos ün nep pé is 
ten ni. Az már csak fur csa csa var a tör té net ben, hogy ami lyen mér ték ben vet ték át a gé pek 
az ara tás mind egyik mun ka fá zi sá ban a ké zi mun ka sze re pét, olyan mér ték ben hal vá nyult el 
a nép ün ne pély jel leg, mi köz ben a tény le ges mun ká tól el sza kadt kvázihivatalosság meg pró
bál ta fenn tar ta ni a ha gyo mányt – cse kély si ker rel. Ugya nak kor a disz nó ölés, amely az ara
tó és a szü re ti bál tól el té rő en so ha nem volt nép ün ne pély, ha nem ben ső sé ges csa lá di ün nep, 
rí tu sá nak min den ele mét és a ve le já ró örö möt a mai na pig vál to zat la nul meg őriz te. Sze mé
lyes ta pasz ta la ta im sze rint a ko rai ke lés és a ve le já ró nagy mun ka el le né re ugyan olyan 
öröm, mint ami lyen ről be szá mol a múlt szá zad ele jé n a sze gény sor ból szár ma zó Tán csics 
Mi hály épp úgy, mint Podmaniczky Fri gyes bá ró.

Hát még mit mond jak ar ról, ami kor ad vent ben a disz nó ölés ide je be kö vet ke zett? A szük sé ges 
ké se ket előttevaló nap estve meg kö szö rül ték, en nek hang ja volt a leg szebb ze ne, mit gye rek ko
rom ban hal lot tam. Bár mily ko rán kelt föl apám, bá tyám a kö vet ke ző nap haj na lán: én már 
előbb éb ren vol tam, és sö tét ben cühelődtem föl, hogy a nagy mun ká ból va la mi kép pen el ne 
kés sem (Táncsics 1978: 27).

A ser tés hiz la lás nem volt rit ka ság még a fő vá ros leg la kot tabb ré sze i ben sem; mert hisz tud va 
le vő do log az, hogy a ma gyar em ber na gyon ked ve li a ser tés húst, kol bászt, hur kát, májosat. 
[…] Pes ten alig tar tott s ren de zett va la ki na gyobb sze rű disz nó to ro kat, mint Thaisz And rás Szö
vet ség ut cai há zá nál. […] E ki vá ló mű velt sé gű, ál ta lá no san tisz telt s tu do má nyos sá gá nál fog va 
nagy el is me rés ben ré sze sü lő el ső ren dű tabuláris pró ká tor s író […] a leg szebb be ren de zé sű, egy 
csa lád ház tar tá sá nak ki elé gí té sé re ele gen dő, nagy ser tés hiz la lót ren de zett be Szö vet ség ut cai 
sa ját há zá ban. A hiz lal da ép pen kert je szom széd sá gá ban vala el he lyez ve; nem em lék szem, 
hogy va la ki nek eszé be ju tott vol na pa nasz kod ni a bűz el len, mert azt min den ki ter mé sze tes nek 
tar tot ta, hogy a ser tés há zi hiz la lá sa egy fő kel lé ke a ház tar tás nak, s hogy az va la mi jó szag gal 
jár, sen ki sem kép zel te. Re ánk, gye re kek re néz ve nagy ün nep volt az, ha el vit tek ben nün ket 
Thaisz bá csi hoz disz nó tor ra. Már jó kor ki ké redz ked tünk s haj tat tunk ki, hogy az egész tor min
den egyes te en dő i nek vi lá gos ké pét nyer hes sük, mely nek rész le tei rend kí vül mu lat ta tók 
valának re ánk néz ve. A disz nó tor a kö vet ke ző ne ve ze te sebb fá zi so kat fog lal ta ma gá ban: ölés, 
per zse lés, for rá zás, bon tás, a kü lön fé le pe cse nyék nek va ló hú sok, kol bász, hur ka, májos töl te
lék el ké szí té se s a be lek be va ló töl té se; vég re nyílt tűz mel lett sis ter gő sü tés, s an nak el né mu
lá sa után azon nal: tá la lás. Ez után a kü lön fé le, a ser tés ből ki ke rü lő éte lek a leg jobb kedv ben s 
po hár kö szön té sek kö zött fo gyasz tat tak el (Podmaniczky 1984: 28–29).

De így volt ez ál ta lá ban min de nütt. Kiss La jos sze rint „a disz nó ölés csa lá di öröm nap”, 
amely „tor ral vég ző dik”, ahol „a fér fi ven dé gek iszo gat nak, da lol nak s jó kedv kerekedtén 
tán col nak, meg for gat ják az asszo nyo kat” (Kiss 1981, II. kö tet: 230, 235).

A disz nó tor kap csán eszünk be jut hat még egy – Ma gya ror szá gon jól is mert – meg kü lön
böz te tő jegy. Egy ház tar tás ban sok fé le élel mi szert ké szí te nek a min den na pi fő zé sen kí vül: 
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ubor kát, pap ri kát vagy ká posz tát sa va nyí ta nak; lek várt főz nek; hét vé gén vagy ün ne pek re 
sü te ményt süt nek; a disz nó ölés kor son kát és sza lon nát pá col nak, majd a kol básszal együtt 
fel füs tö lik; ré geb ben hosszú idő re ele gen dő szá raz tész tát ké szí tet tek; újab ban a té li idő szak
ra gyü möl csöt és zöld sé get fa gyasz ta nak. De csak egyet len étel ké szí tő te vé keny ség hez 
kap cso ló dik a kós to ló in téz mé nye: a disz nó ölés kor ké szí tett hur ká hoz és kol bász hoz. Nem 
szok tak a jó szom széd nak vagy a ba rá tok nak kós to lót kül de ni a be fő zött lek vár ból, a ka rá
csony ra sü tött sü te mény ből, a té li re el tett sa va nyú ság ból vagy a meg gyúrt és ki szá rí tott me 
 télt ből, de át visz nek egy tá nyért a „disz nó sá gok ból”. Megint csak azt lát juk, hogy a hús nak 
ki tün te tett sze re pe van a töb bi élel mi szer kö zött, a sok fé le és sok fé le kép pen el ké szí tett élel
mi szer kö zül egye dül a hús ból ad nak kós to lót.

Er re per sze, több ma gya rá zat is kí nál ko zik. Az egyik, hogy a mun ka cse ré hez ha son ló 
je len ség gel ál lunk szem ben: a köl csö nös kós to lók ból össze ál ló rend szer biz to sít ja, hogy ak 
kor is hoz zá jut has sunk ezek hez a fi nom sá gok hoz, ami kor ma gunk ép pen nem vá gunk disz
nót. En nek el lent mond, hogy a disz nó vá gá sok az év elég rö vid idő szak ára kon cent rá lód nak. 
E ma gya rá zat sú lyo sabb vál to za ta már in kább meg áll hat ja a he lyét: a ki egyen lí tő dést évek
ben kell mér ni, ez ál tal jut hús hoz az a csa lád, ame lyik ab ban az év ben sze ren csét le nül járt 
disz na já val, vagy nem tu dott hiz lal ni. A má sik ma gya rá zat a hur ka ter mé sze té ben ke re si az 
okot. Min den egyéb rész tar tó sít ha tó só zás sal vagy füs tö lés sel, egye dül a vér és a bel ső ré  
szek nem, amely ből a vé res és má jas hur kát, il le tő leg a disz nó saj tot csi nál ják. A disz nó ölés
nél ke let ke ző hur ka mennyi sé get a csa lád nem tud ja el fo gyasz ta ni, ezért a kós to lók nál még 
an nak a kis idő el to ló dás nak is je len tő sé ge van, amely a ka rá csony előt ti hét vé ge ket el vá
laszt ja egy más tól. Eb ben is le het va la mi, bár a máj na gyobb ada gok ban más ként is el fo
gyaszt ha tó (rán tott vagy resz telt máj for má já ban), sőt még a vér ből is le het pör köl töt csi nál
ni. Ám akár mennyi igaz ság van is a kü lön bö ző ma gya rá za tok ban, ar ra az alap kér dés re nem 
ad nak vá laszt, hogy mi ért pont a disz nó tor. Mi ért nincs étel cse re a lek vár be fő zés nél, a 
rétessütésnél vagy az ubor ka sa va nyí tás nál? Megint csak ar ra gya na kod ha tunk, hogy a hús 
töb bet je lent pusz ta táp lá lék nál, és ez szó sze rint ér ten dő: több let je len té se ket hor doz. Mi e
lőtt azon ban ke res gél ni kez de nénk ilyen je len té se ket, ér de mes sor ra ven ni né hány egy sze
rűbb meg nyil vá nu lást, amely az ed di gi ek nél ke vés bé kör mön fon tan szól a hús sze re pé ről, 
amely nyíl tan ar ról be szél, hogy el ső a hús.

El ső a hús

Nick Fiddes, aki egész köny vet szen telt a hús evés tár sa dal mi vo nat ko zá sa i nak (Fiddes 
1992), szám ta lan pél dát hoz a hús el sőd le ges sé gé re a táp lál ko zás rend sze ré ben: Ugan dá ban 
egy csa lád akár négy na pi ba nán adag ját öröm mel cse ré li el egy „vá nyadt” csir ké re, amely
nek ka ló ria tar tal ma hu szad ré sze a cse ré be adott ba nán nak; egy amazóniai törzs majd nem 
ugyan annyi időt tölt va dá szat tal, mint nö vé nyei gon do zá sá val, ho lott ét rend jük 85 szá za lé
kát a ter mesz tett nö vé nyek ad ják; egy öt ven or szá got fel öle lő em pi ri kus vizs gá lat ból az de 
 rült ki, hogy mi nél ma ga sabb jö ve del mű egy csa lád, an nál na gyobb há nya dot tesz nek ki ét 
rend jük ben az ál la ti ter mé kek.

Is me rős for du lat, hogy ami kor anya gi hely ze tünk ről szá mo lunk be, ak kor a mér ce: hány
szor van egy hé ten hús. A hús fo gyasz tás mint mér ce oly erős, hogy nem csak az „élet mód
ku ta tó” szom széd, ha nem az osz tály gyű lö let is eb ben mér. Ve res Pé ter ír ja a vá ros iak ról, 
akik a Ta nács köz tár sa ság bu ká sát kí ván ták:

A vá rosi polg árok és kis pol gár ok, és min den ki, aki ve lük együtt egya zon kö vet fúj ja, a félurak 
és a „lum pen pro le tár ok”, akik hoz zá szok tak, hogy a „bol dog bé ké ben” – ame lyet egyéb ként ők 
is se gí tet tek el ve szí te ni, hi szen ki or dí tot ta 1914 nya rán, hogy „vesszen Szer bia!” és „él jen a 
há bo rú!” – na pon ta két szer is húst ehe tett már az is, aki nek csak né hány kraj cár ja volt, na gyon 
nyug ta lan kod tak már (Ve res 1978, 3. kö tet: 93).
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Losonczi Ág nes het ve nes évekbeli, Bé kés me gyében vég zett élet mód ku ta tá sá ból ki de rül, 
hogy mind azok, akik – ha te het nék – vál toz tat ná nak ét rend jü kön, leg in kább több húst sze
ret né nek (Losonczi 1977: 378). Ám ez a „mér tékegy ség” nem csak Ma gya ror szá gon és 
nem csak eb ben a szá zad ban jel lem ző, a né met En gels is ezt hasz nál ja, ami kor a múlt szá
za di Ang li á ról ír.

A mun ká sok szo ká sos táp lál ko zá sa ter mé sze te sen kü lön bö ző asze rint, hogy mennyi a mun ka
bér ük. A job ban fi ze tett mun ká sok, kü lö nö sen azok a gyá ri mun ká sok, akik nek csa lád tag jai is 
ke res het nek va la mit, jól táp lál koz nak, amíg mun ká juk tart, na pon ta esz nek húst, es te sza lon nát 
és saj tot. Ahol ke ve seb bet ke res nek, ott csak va sár nap vagy he ten ként két szerhá rom szor ke rül 
hús a fa zék ba, több bur go nyát és ke nye ret fo gyasz ta nak; ha még lej jebb szál lunk, a hús táp lá lék 
már csak bur go nya kö zé sze le telt ke vés sza lon ná ból áll, még lej jebb az is el tű nik, csak sajt, 
ke nyér, zab ká sa és bur go nya ma rad, a leg al sóbb fo kon pe dig, az írek nél, a bur go nya az egyet len 
táp lá lék (En gels 1958: 282–283).

Mi ért pont élel mi szer a mér ce? Mi ért nem a lak ha tás, a fű tés vagy a ru ház ko dás? Er re 
per sze, adó dik a ma gya rá zat, hogy a táp lál ko zás a leg alap ve tőbb em be ri szük ség let. De 
mi ért pont a hús? Mi ért nem sajt vagy pá lin ka, és még le het ne so rol ni drá ga élel mi sze re ket. 
A mér ce nyil ván azért a hús, mert va la mi ért ezt tart ják az em be rek a leg fon to sabb nak. Egy 
ku ta tás so rán 200 északang li ai há zi asszonyt kér dez tek ar ról, hogy mi az „iga zi étel”. Öt 
ki vé te lé vel mind egyi kük azt mond ta, hogy va la mi lyen fris sen ké szí tett hús krump li val vagy 
zöld ség gel (Charles és Kerr 1988: 140). És eb ben az egy be hang zó vé le ke dés ben nem volt 
kü lönb ség a meg kér de zet tek tár sa dal mi stá tu sza sze rint.

Vé gehossza nincs a szép iro da lom ban, me mo á rok ban és tör té ne ti mun kák ban az evés ről 
szó ló be szá mo lók nak. De származzék akár me lyik or szág ból, akár me lyik tár sa dal mi ré teg
ből és akár me lyik kor ból is, a hús a fő em lí ten dő. Az em lí tés re ér de mes éte le ket a hús sal 
kez dik, és sok szor ez zel is vég zik.

Ma gyar fa lu a 19. szá zad ele jén:
Min den gazd asszony ne velt ba rom fit; és mint hogy sz. Mi hály nap kö rül még a jobb gazd
asszony ok közt is ke vés nek volt zsi ra dé ka: ek kor ra te hát ál ta lá ban vé ve lu da kat hiz lal tak, és így 
majd min den va sár nap kö vér lu dat öl tek, s azt nem úgy sü töt ték meg, mint a vá ros iak szok ják, 
egé szen, ha nem a kö vé rét vagy zsír ját le hánt va, meg ap rít va, a húst el da ra bol va, hogy zsi ra dé
kuk lett le gyen; a lúdtöpörtő, vér, máj reg ge li re szol gált, a töb bi hús ebéd re. Ek képp az őszi 
va sár na pok ránk, if jak ra néz ve rend kí vül ked ve sek vol tak. Mert hi á ba, a jó fé le hús ele del egyik 
meg kí ván ta tó ság ar ra, hogy az if jú nak de rült ked ve s örö me le gyen (Táncsics 1978: 45).

Ma gyar vá rosi úri ott hon a 20. szá zad ele jén:
Az ebéd ál ta lá ban négy fo gás ból ál lott. Igen gyak ran, pén tek ki vé te lé vel, hús le ves sel kez dő dött 
[…] utá na a le ves hús (gyak ran mar ha) kö vet ke zett, a le ves ben főtt zöld ség gel és tor má val vagy 
va la mi lyen szósszal, ezu tán jött a fő hús étel. […] Es te gyak ran friss, me leg étel volt va cso rá ra 
(főtt kol bász tor má val, sült krump li vaj jal). A hi deg va cso ra rend sze rint „disz nó sá gok ból” állt; 
a ha zai kész let ből kol bász, fő leg „szá raz” ál la pot ban, „svart li” – egé szen ap ró ra vá gott al kat ré
szek ből, nem ök löm nyi zsír da ra bok ból, mint a mai disz nó sajt ban –, son ka, főtt is meg nyers, 
vagy az al vé gi Karagitynál vá sá rolt friss tö pör tyű, fel vá gott, sza fa lá dé… (Ma jor 1973: 143–
144).

Fran cia fő vá ros a 16. szá zad ban:
Ami kor 1549ben Pá rizs vá ros a ven dé gül lát ta Medici Ka ta lint, az ét lap hu szon négy fé le ál la tot 
so rolt fel (fő leg ma da ra kat és egyéb va dá szat tal ej tett ál la tot, mert egy ilyen al ka lom hoz nem 
il lő a mé szá ros nál vett hús), sok fé le sü te ményt és csak négy nö vé nyi ételt (Mennell 1986: 22).
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Pulszky Te ré zia em lék ira ta i ban ar ról ír, hogy há zá ból szám űz te a kör nyék ura i ra jel lem
ző pa zar lást, „meg le het az ala csony árak mi att er re sok kal ke ve sebb fi gyel met for dí tot tunk, 
mint bár mely má sik or szág ban”, majd láb jegy zet ben rög tön köz li az 1845ös ala csony ára
kat. A fel so ro lás sor rend je (amely ben rá adá sul tük rö ző dik an gol ne vel te té se) „vé let le nül” a 
kö vet ke ző: mar ha hús, bir ka, disz nó, li ba, zsír, bú za, bor.

Egy font mar ha hús ára egy penny és két penny kö zött volt; egy egész juh 16 shil ling től egy 
arany fon tot is ki tett; egy föl hiz lalt disz nó 30–50 shil ling; egy li ba 8–10 penny, egy font nyi vaj, 
disz nó zsír vagy háj 5–6 penny, egy vé ka bú za 16–22 shil ling, egy hor dó új bor 4–8 penny, egy 
hor dó öreg bor 8–10 penny volt (Pulszky 1986: 66).

A hús nem csak vissza em lé ke zé sek ben vagy je les ese mé nyek ről szó ló be szá mo lók ban 
el ső, ha nem a né pi utó pi ák ban, a kü lön bö ző El do rá dók ban is. Per sze El do rá dó ban van méz, 
tej vagy bor fo lyó is, mé zes ka lács ház vagy ház te tő, de azért a hús do mi nál. A jel leg ze tes 
fa u na: az ol da lá ban kés sel sza lad gá ló sült ma lac, ma da rak kö zül a sült ga lamb, sült li ba, 
íz le tes hú sú pa csir ta (mind egyik száj ba re pü lő tí pus), a fa zék ba gya lo go ló bá rány, a 
lágytojást to jó tyúk. Be vett épí té sze ti elem a kol bász ból font ke rí tés; és „hur ká ból fon ják a 
ha rang kö te lét” (Morton 1974: 10–36). El do rá dó ban a fló ra sem tel je sen nö vé nyi, és még a 
me te o ro ló gi ai je len sé gek nek is van nak hú sos ele mei:

Ott jól la kunk majd, ahogy aka runk
A son kato já sos fák ról (Morton 1974: 37).

Vagy:
Bir ka láb nyől a fá kon ott,
Ezt Jack mond ta s nem té ve dett,
S ha odaföntről eső pász tá zott,
Sza lon nacsep pek ben esett (Morton 1974: 34).

Egy tel jes el do rá dói me nü pe dig – pél dá ul Vol ta i re sze rint – így néz ki:
Négy fé le le vest szol gál tak fel, mind egyik ben két pa pa gáj jal; egy jól meg főtt s leg alább két száz
fon tos kon dor ke se lyűt; két jó ízű sült maj mot; há rom száz ko lib rit egy tá lon s hat száz ap ró ma da
rat egy má si kon; az tán re mek pör köl te ket s pá rat lan ízű sü te mé nye ket (Vol ta i re 1955: 173).

Ha le szá mít juk a vol ta i rei iró ni át a „hús fé le sé gek” meg vá lasz tá sá ban, ak kor már csak 
azt kell el dön te ni, hogy a me nü hús túl ten gé sé ben sa ját tár sa dal mi cso port já nak ét ke zé si 
szo ká sai avagy a köz is mert né pi utó pi ák tük rö ződ neke. Va ló szí nű leg mind ket tő.

Amit az iro da lom, a vissza em lé ke zé sek és a né pi utó pi ák ön kén te le nül elő ál ló sor rend jei, 
ugya nazt mond ják nap ja ink ven dég lői ét lap jai a ma guk rej tett üze ne té ben. Ang li á ban pél
dá ul, ahol kis sé más képp cso por to sít ják az éte le ket az ét la pon, egye ne sen „fő étel nek” (ma in 
course) ne ve zik a hús éte le ket. Eb ből lo gi ku san kö vet ke zik, hogy min den egyéb, az elő é tel, 
a le ves stb. csak „mel lék étel” le het. A rej tett üze net azon ban a ma gyar ét lap okon is ott van, 
jól le het a fő cím „kész étel” vagy „fris sen sült”. Vi szont ezek a kész éte lek vagy fris sen sül tek 
az ese tek ki lenc ven ki lenc szá za lé ká ban a ben nük lé vő hús ról kap ták egy sze rűbb vagy zeng
ze te sebb ne vü ket: hagy más ros té lyos, ve se pe cse nye à la Duchesse Du Barry, rán tott bor jú
sze let, ser tés ka raj Montespan mód ra, majorannás bir ka pe cse nye, csir ke à la Pom pa dour, pá  
rolt li ba mell. Egy ke zün kön meg szá mol hat juk azo kat a fő éte le ket, ame lyek nem a hús ról 
kap ták a ne vü ket, noha tar tal maz nak húst: szé kely ká posz ta, ko lozs vá ri ra kott ká posz ta, töl
tött ká posz ta, ra kott krump li. (Ta lán kü lön ku ta ko dás tár gya le het ne, hogy e kis cso port ban 
mi ért ját szik fő sze re pet a ká posz ta.) A tá nyé ron azu tán a név adó mel lett meg je le nik va la mi 
mel lé kes do log is, bur go nya, ga lus ka, rizs és zöld ség, ami tö me gé ben ugyan több, de em lí
tés re nem mél tó. Má sod ren dű sé gét az is bi zo nyít ja, hogy újab ban – ami ó ta a pri va ti zált ven
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dég lá tás kis sé ru gal ma sabb lett – kí ván ság ra va ri ál ha tó, de at tól, hogy mit tesz nek mel lé, a 
rán tott csir ke még rán tott csir ke ma rad.

Hús ta bu

A fi gyel mes ol va só bi zo nyá ra ész re ve szi, hogy bár sok fur csa ság ra buk kan tunk, sok kér dést 
fo gal maz tunk meg (mi ért ér töb bet a hús aján dék, mint amennyi a pi a ci ér té ke; mi ért hús hoz 
kö tő dik az egyet len má ig ele ven táp lá lékün nep; mi ért ez az egyet len kós to lóélel mi szer; 
mi ért ez a jó lét mér cé je; mi ért sze re pel el ső ként az élel mi sze rek föl so ro lá sa i ban; mi ért ez 
az „iga zi étel”; mi ért a hús ról kap ják ne vü ket a „fő éte lek”), azért még mind ig csak a je len
ség vi lág ban moz gunk, ma gya rá zat nincs. Ám a kü lö nös je len sé gek szá ma sza po rít ha tó egy 
olyan nal, ami az zal az eséllyel ke cseg tet, hogy ma gá ban rej ti a ke re sett ma gya rá za tot: ez 
pe dig a ta bu.

Már az is kü lö nös, hogy a köz is mert és ál ta lá no san fo gyasz tott élel mi sze rek kö zül egye
dül a hús hoz kap cso lód nak ta buk, kvázitabuk és til tá sok. A nö vé nyek kö zül sem eszik meg 
az em ber min dent, de eh hez az el uta sí tás hoz nem kap cso lód nak ci zel lált hi e de lem rend sze
rek, val lá si elő írá sok és szank ci ók. Az el uta sí tás nak leg fel jebb prag ma ti kus oka és ma gya
rá za ta van: mér ge ző, emészt he tet len, szú rós, ke mény, íz te len avagy ép pen kel le met len az 
íny nek. Az ál la ti nak a nö vé nyi hez ké pest ját szott fon to sabb sze re pét húz za alá az a pa ra do
xon is, ame lyet Frazer mu ta tott ki, hogy tud ni il lik a nö vény zet ősi is te nei több nyi re ál la tok: 
Dionüszosz, a fa is ten né ha bi ka, né ha kecs ke; Démétér, a ga bo na is ten nő disz nó; a vi lág más 
ré sze in a ga bo na szel lem ökör stb. (Frazer 1993: 293–300).

Vissza tér ve a ta buk hoz, a leg is mer teb bek a ser tés hús evés ti lal ma a zsi dó és a mo ha me
dán val lás ban, il le tő leg a te hén hús el fo gyasz tá sá nak ti lal ma a hin du iz mus ban. Sok nép nek 
van nak ta bui, ezek azon ban ke vés bé is mer tek. Tibetben pél dá ul a csir két bű nös nek és tisz
tá ta lan nak tart ják, mert me ge szi a fér ge ket. Szám ta lan ázsi ai és af ri kai nép kö ré ben a csir ke 
mel lett a to jás fo gyasz tá sát is tilt ják (Simoons 1961: 65–74).

A ta buk ma gya rá za tá ra so kan tet tek kí sér le tet, és sok fé le vál to zat szü le tett, ame lyek nek 
igen jó össze fog la lá sát ad ja Beardsworth és Keil (1997: 204–209). A ma gya rá za tok nak ál ta
lá ban vé ve két fő vo nu la ta van. Az egyik sze rint a ta buk egyes éte lek vagy ál la tok szim bo
li kus je len tő sé gén ala pul nak. Ezen be lül is több vál to zat le het: egy nép cso port vagy egy 
val lá si szek ta má sok tól meg kü lön böz te tő ön de fi ní ci ós szük ség le té től (amely ről ké sőbb, a 
böjt kap csán lesz szó) egé szen a pszi cho ana li ti kus ma gya rá za to kig. A má sik vo nu lat sze rint 
a til tá sok prag ma ti kus okok ra ve zet he tők vissza, ame lyek az idők so rán – a vi sel ke dé si sza
bá lyok meg erő sí té se és be tar ta tá sa ér de ké ben – öl töt tek szel le mi ru hát.

A ser tés hús evés ti lal má nak pél dá ján a ma gya rá za tok egész ar ze nál ját le het szem lél tet ni. 
Az egyik sze rint a ti la lom ere de te az, hogy a pász tor ko dó élet mó dot foly ta tó né pek le néz 
ték azo kat, ame lyek le te le pe dett, föld mű ve lő élet mó dot foly tat tak, és ez az el uta sí tás ki ter
jedt ál la ta ik ra is. A no mád, pász tor ko dó élet mód ra al kal mat lan ser tés a meg ve tett nép szim
bó lu má vá vált (Simoons 1961: 41). Esze rint a szim bo li kus je len tés volt előbb. Egy má sik 
ma gya rá zat cso kor hi gi é ni kus okok ra ve ze ti vissza a ti lal mat: (1) a me leg klí ma mi att ke rül
ték a disz nó hús fo gyasz tá sát, mi vel ez rom lékonyabb volt; (2) kül ső leg pisz kos, ezért étel
ként ve szé lyes nek tar tot ták. Ha son ló an prag ma ti kus ér vek kel ope rál az öko ló gi ai ma gya rá
zat. Mi vel a disz nó ked ve li az ár nyé kot, a da go nyá zás hoz sa rat, il le tő leg vi zet kí ván, ezért 
nem iga zán cél sze rű a disznótar tás si va ta gi kö rül mé nyek kö zött. Rá adá sul vi szony lag jó 
mi nő sé gű táp lá lék kell a fej lő dé sé hez, olyan, ami az em ber szá má ra is fo gyaszt ha tó, így te hát 
ri vá li sa az em ber nek. Ugya nak kor olyan ké rő dzők, mint a szar vas mar ha, a bir ka és a kecs
ke fé lig si va ta gi kö rül mé nyek kö zött is meg él nek, rá adá sul olyan nö vé nye ket vagy nö vé nyi 
ré sze ket (le vél, kó ró) fo gyasz ta nak, ame lye ket az em ber nem tud meg emész te ni. A szá raz 
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KözépKeleten a ké rő dző egy sze rű en meg fe le lőbb ál lat, mint a ser tés. A ne gye dik ma gya
rá zat sze rint a dög és hul la dék evők kel kap cso la tos, sok he lyen föl lel he tő ti la lom ad ja a 
meg fej tés kul csát, mi vel a ser tés rész ben hul la dék evő. Ne héz el dön te ni, hogy ezt a te ó ri át 
a szim bo li kus hoz vagy a prag ma ti kus hoz so rol juke. Ha a ti la lom for rá sa az a hi e de lem, 
hogy a dög (meg a hul la dék) és így a dög(hul la dék)evő is be teg sé gek for rá sa le het, ak kor 
prag ma ti kus; ha a ti la lom for rá sa az un dor, ak kor in kább szim bo li kus.

Akár me lyik ta but és akár me lyik ma gya rá za tot vesszük elő, mind egyik hi he tő nek tű nik. 
Va ló szí nű leg iga za van Beardsworthnek és Keilnek, ami kor azt ír ják, hogy:

Min den ar ra irá nyu ló kí sér let, hogy a szim bo li kus és a gya kor la ti té nye zők sú lyát meg be csül
jük, ne héz sé gek kel jár, kü lö nö sen azért, mert a két elem szo ro san, gyak ran ki bo goz ha tat la nul 
egy be fo nó dik. Még ne he zebb ki de rí te ni azt, hogy me lyik volt ko ráb ban. Prag ma ti kus vá lasz tá
sok és stra té gi ák ered mé nyez téke a til tást, me lyet az tán ke gye let tel meg őriz tek a rí tu sok, szo
ká sok és val lá sok szim bo li kus szó tá rá ban? Vagy meg pró bál tak a szim bo li kus szin ten meg je le
nő til tá sok nak ér tel met, rend szert és le gi ti má ci ót ad ni, ami nap ja ink ból vissza te kint ve prag ma
ti kus ra ci o na li zá ci ó nak tű nik? A hús fo gyasz tás ti lal ma i val kap cso lat ban ezek a kér dé sek meg
vá la szo lat la nok, és ta lán meg vá la szol ha tat la nok is (Beardsworth és Keil 1997: 209).

Né mi leg más a hely zet a kvázitabukkal. Azo kat a ti lal ma kat ne ve zem így, ame lyek nem 
ab szo lút sza bály ként mű köd nek, ha nem csak amo lyan „több nyi re nem eszik” szo kás ként; 
se tör vény, se val lás nem tilt ja, még sem eszik. A mi kul tú ránk ban (és eb ből a szem pont ból 
ÉszakAmer ika is ide tar to zik) a ku tya és a ló a leg ké zen fek vőbb pél da er re.

A ku tya és a ló az ame ri kai tár sa da lom ban szub jek tum. Sa ját ne vük van, és szo ká sunk, hogy 
be szél ge tünk ve lük, míg a disz nó val és a szar vas mar há val nem. Ily mó don a ku tyát és a lo vat 
ehe tet len nek tart juk, mi vel – ahogy a Fe ke te Ki rály nő mond ja: „Nem il lik föl sze le tel ni va la kit, 
akit be mu tat tak ne ked” (Carroll 1980: 100). […] Ve lünk együtt élő ként azon ban a ku tya kö ze
lebb áll az em ber hez, mint a ló, és fo gyasz tá sa is el kép zel he tet le nebb; hi szen a ku tya „csa lád
tag”. […] En nél fog va a ló hús evés leg aláb bis el kép zel he tő, ha nem is ál ta lá nos, mi köz ben a 
ku tya fo gyasz tá sa ért he tő mó don olyan erős el len ér zést vált ki, mint ha va la mi fé le vér fer tő zé si 
ta bu ról len ne szó (Sahlins 1976: 174–175).

Ter mé sze te sen e kvázitabukra vo nat ko zó an is lé tez nek el mé le tek. A ku tya ese té ben elég 
nagy az egyet ér tés: min den ki az em ber rel va ló egye dül ál ló kap cso la tá ra utal. El fo gyasz tá
sá ról ugyan ál ta lá ban nem a vér fer tő zés ta bu ja öt lik fel, mint Sahlinsnál, ha nem a kan ni ba
liz mus ana ló gi á ja, a lé nyeg azon ban ugya naz. A ló ese te ka ci fán to sabb.

A lo vat – mi e lőtt há zi a sí tot ták, és el nyer te mai for má ját – gyak ran me get ték: az Ame ri ká ban 
ta lált ma rad vá nyo kat karbonelemzéssel az idő szá mí tá sunk előt ti hu szon ket te dik év ez red re 
da tál ták; a Pe kin gi Em ber ál tal ha gyott ma rad vá nyo kat a kö zépple isz to cén re. A fran cia or szá gi 
SaôneetLoire mel let ti hí res Solutré le lő he lyen egy szirt tö vé ben ta lált cson tok ból meg be csül
he tő, hogy nem ze dék ről nem ze dék re több mint százezer lo vat kény sze rí tet tek ar ra, hogy le ves
se ma gát a szik la pe re mé ről – és min den két sé get ki zá ró an va dá szok haj szol ták őket a me re dély 
szé lé re. Mi ért hagy tak föl hir te len e tö ké le tes csap da mű köd te té sé vel? El tűn tek a lo vak? Nem 
tud juk (ToussaintSamat 1994: 97).

Egyes el mé le tek sze rint a lóhús fo gyasz tá sát a ke resz tény ség szo rí tot ta ki, mert erő sen 
kö tő dött a „po gá nyok” no mád élet mód já hoz és a po gány hi e del mek hez. En nek va ló szí nű sé
gét erő sen csök ken ti, hogy ilyen ti lal mat té te le sen so ha nem fo gal maz tak meg. Már pe dig 
ami kor egy új val lás iden ti tá sát ke re si vagy erő sí ti, ak kor igen szi go rú an szo kott el jár ni. 
Va ló szí nűbb nek tű nik, hogy itt is az em ber hez fű ző dő kap cso lat a kulcs, ami ugyan más, 
mint a ku tyáé, de azért nem ke vés bé jel leg ze tes, hi szen nem csak mun ka társ, ha nem har
cos társ is volt, és ez utób bi sze rep ben igen erős ér zel mek fű ződ het tek hoz zá.

A ku tya és a ló el fo gyasz tá sát te hát kvázitabu tilt ja, de a til tás erős sé ge nem egy for ma, 
mert a lo vat még is csak me get tük és meg esszük.
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Franciországban a 19. szá zad ban a sze gé nyek ét rend jé nek ja ví tá sa ér de ké ben si ker rel pró bál
koz tak a ló hús nép sze rű sí té sé vel. 1855ben M. Re na ult, az ál lat or vo si egye tem igaz ga tó ja 
„össze ha son lí tó kós to lót” tar tott ló hús sal és mar ha hús sal. Egy gyó gyít ha tat lan pa ra lí zis ben 
szenvedőhuszonhároméves [ki eme lés tő lem – A. M.] lo vat vág tak le, és a hú sát ugyan úgy 
ké szí tet ték el, mint a mar ha húst. A kós to lók, mind vá lo ga tott ínyenc, úgy ta lál ták, hogy a ló hús
le ves fö lül múl ja a mar ha hús le vest, és hogy a lósült vi tat ha tat la nul jobb, mint a mar ha sült.[…] 
Ang li á ban vi szont nem ara tott si kert a ló hús, an nak el le né re sem, hogy 1868ban Lon don ban 
egy dísz va cso rát ren dez tek, ahol olyan köl tői étel kre á ci ó kat szol gál tak föl, mint Pe ga zuspe cse
nye, Tál tos ve lőpás té tom és ho már Rosinanteolajos ma jo néz zel (Tannahill 1973: 129).

A ló el fo gyasz tá sa fe szült sé get kelt ben nünk, ezért több ré te gű kép mu ta tást épí tünk kö ré. 
Elő ször is szük ség van ar ra a szé les kör ben el ter jedt ön ál ta tás ra, hogy öreg lo vak ról van szó, 
ily mó don le vá gá suk hoz az eutanázia ke gyes jó té te mény ének kép ze te tár sul. Ho lott, ha 
akar nánk, tud hat nánk, hogy Ma gya ror szá gon is fo lyik vá gó ló te nyész tés, vagy hogy „ha tal
mas ipar épült ku tya ele del ként szol gá ló lo vak te nyész té sé re” (Sahlins 1976: 171). A má so
dik lép cső, hogy ló hús fo gyasz tá sun kat igyek szünk a le he tő leg messzebb tá vo lí ta ni a ló 
tes ti va ló já tól. Ezért hen tes áru ként föl dol goz va virs li, kol bász és pá ri zsi for má já ban 
fo gyaszt juk, a „nor má lis” hús bol tok ban tő ke hús ként nem ta lál ko zunk ve le. Ha volt (van) is 
ló mé szár szék, leg fel jebb a pi a cok dzsun ge lé ben, kül vá ros ok ban vagy el du gott mel lék ut
cák ban; a fő út vo na lak hús bolt jai kö zött nem ta lá lunk ilyet. (Fran cia or szág eb ben ki vé tel; a 
múlt szá za di kam pány olyan jól si ke rült, hogy a ló hús a kony hák be vett alap anya ga lett.) 
Rossz ér zé sün ket to vább eny hí ten dő a ló hús evést szük ség ál la pot ként ál lít juk be, ol csób ban 
ad juk, hogy in do kol has suk: csak a szük ség vitt rá.

Vé gül is a ta buk és kvázitabuk ma gya ráz ha tók, és még ab ban is biz to sak le he tünk, hogy 
a sok fé le ér tel me zés mé lyén, a kü lön fé le ma gya rá za tok va ló szí nű ele me i nek va la me lyik 
kom bi ná ci ó já ban ott rej lik az igaz ság, ha re mény te len is a pon tos ke let ke zés tör té net föl de
rí té se. De még ha meg is mer nénk is, ak kor sem lel nénk vá laszt ar ra a kér dés re, hogy a hús
hoz mi ért kap cso lód nak ta buk és kvázitabuk, a nö vé nyi táp lá lék hoz mi ért nem.

Böjt

A tel jes ti lal mat meg fo gal ma zó ta buk nál is kü lö nö sebb a rész le ges ti lal mat elő író böjt. A 
ke resz tény val lás böj ti elő írá sa i ban nem egy bi zo nyos hús fo gyasz tá sá nak tel jes ti lal ma 
fo gal ma zó dik meg, ha nem csak idő sza kos el vo nás, va gyis olyan étel ről van szó, amely 
amúgy, ha nincs böjt, fo gyaszt ha tó. A böj ti ti la lom ban te hát nem egy táp lá lék faj tá nak az 
el uta sí tá sa a fő mo tí vum, ha nem va la mi más. Ez a más a bün te tés mo tí vu ma. A böjt „egy 
pri vát ön sa nyar ga tás a sze mé lyes vét kek mi att, és egy nyil vá nos ön sa nyar ga tás a tár sa da
lom vét kei mi att” (Henisch 1976: 28).

Igaz, a ke resz tény ta ní tá sok ál ta lá ban is a szel le mi szfé ra el len lá ba sa ként vi szo nyul tak a 
föl di örö mök höz, köz tük az evés hezivás hoz ál ta lá ban, ese ten ként össze kap csol va más föl
di örö mök kel. Páz mány Pé ter nél ol vas hat juk: „Mert Szent Jeronimus mon dá sa szerént: a 
te li has fész ke és for rá sa a bu ja ság nak. És nincs oly nagy tü ze az Etna he gyé nek, mint az 
if jú em ber ve le jé nek, mi kor jó ét kek kel és bor ral felgyújtatik. Er re néz ve ír ja Tertullianus, 
hogy a tor kos ság toldalékja a bu ja ság. Ezért va gyon a has vé gén a sze mé rem test” (Páz mány 
1983: 778). De ép pen azért, mert az evés örö me ál ta lá ban is bűn, jog gal me rül föl az ed dig 
tár gyalt je len sé gek nél is fel tett kér dés: mi ért pont a hús? Mi ért nem – mond juk – a ke nyér 
vagy bár mi más? Va la mi lyen ok nál fog va azon ban itt is ki tün te tett sze re pet ját szik a hús a 
töb bi élel mi szer kö zött, mint olyas va la mi, ami ki vált képp el len sé ge a lé lek nek: „A kö vér 
has nak he gyes el mél ke dé se nin csen, mert a kö vér háj ban, mint annyi sár ban el me rült lé lek 
nem a mennyei dolgokrúl, ha nem húsrúl és kérődésrűl gon dol ko dik” (Páz mány 1983: 780). 
És kü lön ben is:
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Vi lág teremtésétűl fog va, úgy mond Szent Jeronimus, az özön ví zig húst nem et tek az em be rek, 
meg elé ged tek a fü vek kel és gyü möl csök kel, me lye ket is ten ren delt vala né kik. Ak kor leg
hosszabb ide ig él tek, és egész sé ge sen él tek az em be rek. […] Krisz tus Urunkrúl nem ol vas suk, 
hogy va la ha húst ett vol na. Szent Jakabrúl pe dig Eusebius bi zo nyo san ír ja, hogy so ha húst nem 
ett (Páz mány 1983: 780, 782).

Ezért az tán nem vé let len, hogy:
Ha va la kit a ré gi, igaz ró mai ek lé zsi á nak ke be lé ből el akar vin ni az ör dög, azt hi szede, hogy 
mind járt el ső ben ar ra csa lo gat ja, hogy meg cse rél je az igaz sá got a Lu ther vagy Calvinus ta ní tá
sá val? Meg se gon dold azt! Ha nem el ső ben el hi te ti vé le, hogy nem nagy do log böjt ben a húst 
me gen ni (Páz mány 1983: 772).

Nem ke rül he ti el a fi gyel met, hogy mi köz ben a ke nyér és a bor szin te szent ele del ként 
sze re pel a ke resz tény vi lág kép ben, ad dig a hús mint ha a rossz prin cí pi u mát tes te sí te né meg, 
a hús hoz va la mi go nosz, va la mi ör dö gi kap cso ló dik. A köz nép nek elő írt böj tö kön kí vül a 
szer ze te si ön sa nyar ga tás táp lál ko zás sal össze füg gő leg fon to sabb ele me a hús fo gyasz tás tól 
va ló tar tóz ko dás. Ha a böjt ve zek lés nek szánt ön bün te tés, ak kor nyil ván a leg ér zé ke nyebb 
pon ton kell tá mad nia. Le mon da ni ar ról a leg ne he zebb, amit a leg job ban kí vá nunk. Ezek 
sze rint leg aláb bis Eu ró pá ban és leg alább ké te zer éve a húst kí ván juk leg job ban min den 
élel mi szer kö zül. Emi att nem is megy könnyen ez a böj tö lés. Mert va ló szí nű leg iga za van 
Max Webernek ab ban, hogy ko ráb ban az egy ház nak akkora ha tá sa volt, ame kkorát a 
mo dern em ber már el sem tud kép zel ni (Weber 1982: 230), de azért a pré di ká ció ha tá sát 
idő ről idő re meg kel lett erő sí te ni ko mo lyabb esz kö zök kel: „A XVII. szá zad ban Fi ren zé ben 
ál lí tó lag egy ink vi zí tor jár ta az ut cá kat böj ti na po kon, hogy a sza gok ból bi zo nyo sod jon meg 
fe lő le, nem fő zötte va la ki húst” (Imbert 1930: 254–255). A 20. szá zad ra azu tán a böjt fé le
lem mo ti vál ta be tar tá sa bé ké sen együtt élt meg sze gé sé vel.

Min den eset re ked den és pén te ken szi go rú el ha tá ro zott ság gal meg tar tóz tat tuk ma gun kat a hús
étel től, ami nem volt nagy le mon dás, mert húst más na po kon sem et tünk, leg fel jebb va sár nap. 
Csak a disz nó ölé sek ma rad vá nya i tól kel lett ma gun kat meg tar tóz tat nunk. Két ház zal ar rább 
azon ban nagy apám nyu god tan me tél get te a két uj ja kö zé fo gott sza lon nát. Baj szát szét iga zít va 
nyel te a csil lo gó, fe hér da ra bo kat, a meg tes te sült ha lá los bűnt. Ret teg ve néz tem az is ten kí sér
tést, szo rong va vár tam, mi kor bo rul kén kö ves láng ba, vagy mi kor akad meg leg alább a fa lat a 
tor kán, el ri asz tó cso da gya nánt, amely hez ha son lót ele get hal lot tam, pa pok aj ká ról is (Illyés 
1962: 67).

A táp lál ko zás kul túr tör té net ének köny vet szen te lő Massimo Montanari a ke resz tény böjt 
há rom okát so rol ja föl, és ezek kö zül csak az egyik a bűn hő dés ve zek lés ben meg tes te sü lő 
szük ség le te, amely hez ter mé sze te sen va la mi fon tos min den na pi öröm for rás ról kell le mon
da ni. A má sik ok, hogy mi vel „az ál lat ál do zat és an nak ri tu á lis el fo gyasz tá sa a po gány val
lá sos ság lé nye ges ele me volt” (Montanari 1996: 95), ezért a hús evést asszo ci ál ták a po  
gány ság gal. Ez, per sze, ön ma gá ban még nem elég a ma gya rá zat hoz, a gon do lat me net ben 
szük ség van még egy lánc szem re: ar ra a gon do lat ra, hogy min den be fo lyás ra tö rő új szel le
mi áram lat – le gyen az val lás vagy po li ti kai irány zat – rész ben a meg lé vők egyegy ele mé
nek ta ga dá sá ra épí ti ön meg ha tá ro zá sát. Így volt ez a mar ha hús evés in di ai ti lal má nak meg
szi lár du lá sá val is, amely ről Reay Tannahill ke rek kis tör té ne tet ad elő. E sze rint az i. e. má 
 so dik év ez red ben In di á ba ér ke ző ár ják hoz ták ma guk kal sa ját mar há i kat és a tej fo gyasz tás 
meg szo kott szint jét. Azon ban a ma guk kal ho zott faj tát fo ko za to san ki szo rí tot ták a már ott 
élő ál la tok, ame lyek job ban al kal maz kod tak az ég haj lat hoz, vi szont ke ve sebb te jet ad nak. 
Csak hogy köz ben az in di ai benn szü löt tek is túl sá go san rá szok tak a tej ter mé kek re, és el jött 
az az idő, ami kor sok volt a tej ivó és ke vés a tej, ezért a val lá si tör vény szi go rá val kel lett 
vé de ni a te he ne ket. Ma radt azon ban egy kis ka pu: az is te nek nek és szel le mek nek be mu ta
tan dó ál do za tok hoz meg le he tett öl ni a mar hát. Ami kor az tán a brahminok egy re több és 
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több mar hát kö ve tel tek a ri tu á lis ál do za tok hoz, kez dett nő ni az elé ge det len ség, és rész ben a 
nö vek vő ter hek el le ni lá za dás so rán buk kant föl két új val lá si ve ze tő, Budd ha és Ma ha vi ra. 
Az ál ta luk ala pí tott szek ták szem ben áll tak a kaszt rend szer rel, az erő szak kal, az ál la tok 
le vá gá sá val, ily mó don a te he nek meg ölé sé vel is. Kam pá nyuk ha tá sá ra az i. e. el ső szá zad
ra a brahminok – hi te lük vissza ál lí tá sa ér de ké ben – rá kény sze rül tek ar ra, hogy meg tilt sák 
az olyan rí tu so kat, ame lyek ben ál lat ál do zat van (Tannahill 1973: 154–155).

Le het, hogy pon to san így tör tént, le het, hogy né mi leg más képp, de nem kell sem idő ben, 
sem tér ben ilyen messzi re men ni, ha egy új val lás ön de fi ní ci ó já hoz ke re sünk „hú sos” pél
dát. „Lu ther […] éle sen és nyíl tan vi tat ja a táp lál ko zá si tár gyú egy há zi ren del ke zé sek lét jo
go sult sá gát, mond ván, hogy e kér dés ben min den ki nek sa ját vá lasz tá sa és be lá tá sa sze rint 
kell dön te nie. Elég te hát a nagy böjt ből, elég a kop la lás ból, fő leg pe dig elég a hús el le ni 
had já rat ból” (Montanari 1996: 137).

A Montanari em lí tet te har ma dik ok az a tév hit, hogy a túl fű tött sze xu a li tá sért a hús fo
gyasz tás fe le lős. Er re néz ve Páz mány Pé ter is idé zett két egy há zi fér fi út, akik a bu ja ság ról 
ér te kez tek.

Bár mennyi re úgy tű nik is, hogy alap kér dé sünk re (a hús sal kap cso la tos fur csa tü ne mé
nyek) im már há rom ma gya rá zat is van, még sem ju tot tunk előbb re. Az új val lás ön de fi ní ci
ó ja még el fo gad ha tó, de csak amo lyan „köz ben ső” ma gya rá zat nak. Hi szen to vább ra is 
föl vet he tő: mi ért pont a hús nak van ak ko ra je len tő sé ge, hogy kö rü löt te csap nak össze a 
szel le mi áram la tok, mi ért nem va la me lyik nö vé nyi táp lá lék kö rül? A ve zek lés sel kap cso lat
ban pe dig min den köz ve tí tés nél kül ju tunk eh hez a kér dés hez: mi ért a hús ról va ló le mon dás 
a leg al kal ma sabb bün te tőesz köz? De ha son ló kér dést te he tünk fel a sze xu a li tás nál is: mi ért 
pont a hús ról gon dol ták, hogy fel szít ja a bu ja sá got, és mi ért nem til tot ták pél dá ul azo kat a 
nö vé nye ket, ame lye ket már rég óta afrodiziakumnak tar ta nak? Ta lán va la hol a múlt ban kell 
ke res ni a ma gya rá za to kat.

Hús tör té ne lem

Nagy kér dés, hogy med dig kell vissza men ni a tör té ne lem ben. Elő ször pró bál junk meg nem 
na gyon messzi re men ni, hát ha ez is elég lesz. A táp lál ko zás eu ró pai tör té ne té ről író Mas si
mo Montanari sze rint az ó ko ri gö rög és ró mai kul tú rá ban egy fő leg nö vé nyek re ala po zó 
„me di ter rán tí pu sú” táp lál ko zás ala kult ki. A fő ele de lek: ke nyér, ká sa fé lék, bor, olaj, zöld
sé gek, és mind ezt ki egé szí tet te a sajt és né mi hús. A me di ter rán tí pu sú táp lál ko zás hoz jel
leg ze tes ér ték rend szer is kap cso ló dott, amely ben a zöld sé gek és gyü möl csök fo gyasz tá sa 
di csé re tes, a hús evés le né zen dő do log volt. A táp lál ko zá si szo ká sok és az ér ték rend szer 
alap ja pe dig a gö rög és ró mai ter me lé si mo dell volt, amely ben a fő sze re pet a vá ros ok kö zöt
ti ren de zett te rü le te ken vég zett föld mű ve lés ját szot ta. A vá ros ok ren de zett kör nyé kén tú li 
te rü le tek kí vül es tek a civilitason, az er dők és mo csa rak hasz no sí tá sa, ami amúgy sem volt 
gya ko ri, meg ve tett te vé keny ség volt. Ez zel szem ben a gö rö gök és ró ma i ak sze mé ben „bar
bár” ger mán és kel ta né pek ter me lé si szo ká sai Észak és Kö zépEu ró pa ha tal mas er dő sé ge
i hez kö tőd tek, fő elem a va dá szat, ha lá szat és az er dei szi laj ál lat tar tás volt, ami ből az is 
kö vet ke zett, hogy fő táp lá lé kuk a hús volt.

A 3. szá zad tól az tán meg kez dő dött a két fé le táp lál ko zá si rend in teg rá ci ó ja, kö ze le dé se. 
Egyik ol dal ról a hús je len tő sé ge nőtt, mi vel a ger mán tör zsek Eu ró pa nagy ré szén ural ko dó 
hely zet be ke rül tek, és egy re in kább ter jedt kul tú rá juk és gon dol ko dás mód juk. Má sik ol dal
ról vi szont a me di ter rán kör nye zet ben ke let ke zett ke resz tény ség ter jesz tet te a ke nyér, az olaj 
és a bor je len tő sé gét (Montanari 1996: 16–28).

Eb ből a tör té net ből az ke re ke dik ki, hogy – Eu ró pá ban leg aláb bis – a hús je len tő sé ge ab 
ból ered, hogy egy olyan nép cso port ju tott ha ta lom ra, amely szá má ra ko ráb ban a va dá szat 
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és az ál lat tar tás volt a fő meg él he té si for rás. Ez bi zo nyá ra igaz, de va ló szí nű leg hoz zá kell 
ten ni, hogy eb ben a kli ma ti kus vi szo nyok nak is sze re pe le he tett, még hoz zá két fé le mó don 
is. Egy részt a mos to hább idő já rá si kö rül mé nyek kö zött, a ko ra be li tech ni kai szin ten ne he
zebb és koc ká za to sabb volt a nö vény ter mesz tés, mint a lágy me di ter rán tá jon; más részt az 
ál ta lá ban is ala cso nyabb át lag hő mér sék let és a hi deg te lek el len job ban véd he tett a több 
zsír és ál la ti fe hér je, mint a nö vé nyi táp lá lék – még ak kor is, ha ma már tud juk, hogy meg
rö vi dí ti az éle tet, és a kösz vény től kezd ve min den fé le nya va lya oka le het. A min den na pi élet 
más volt a té len is eny he me di ter rán vi dé ken, és más észa kabb ra, ahol a na pi te vé keny ség 
már ősz től kez dő dő en esős, nyir kos hi deg ben, té len pe dig csi kor gó fagy ban zaj lott, ahon nan 
rosszul vagy se ho gyan se fű tött la kó al kal ma tos sá gok ba tér tek meg re ge ne rá lód ni. A fe u da
liz mus ko rá ban „az em ber sok kal kö ze lebb állt egy sok kal ke vés bé meg rend sza bá lyo zott és 
meg sze lí dí tett ter mé szet hez, mint mi. […] Az éj sza kák, mi vel csak na gyon rosszul tud tak 
vi lá gí ta ni ek ko ri ban, sok kal sö té teb bek vol tak, a te lek hi de geb bek” (Bloch 1974: 157–158). 
Még a 17. szá za di épí té szet és fű tés tech ni ka szín vo na lán és még a tár sa da lom ma ga sabb 
szint je in is sok szen ve dést oko zott a hi deg, nem hogy ré geb bi ri deg hét köz na po kon, er dő sé
gek kö ze pén: „A tél be áll tá val der mesz tő en hi deg há zak ban csu pán a kan dal ló elő te re nyúj
tott né mi me ne dé ket […] a ki rály asz ta lán be le fa gyott a po ha rak ba a bor és a víz” (Braudel 
1985: 301).

A kli ma ti kus vi szo nyok ha tá sá nak nem mond el lent az el múlt év ti ze dek ben ro ha mo san 
ter je dő ve ge tá ri á nus ság. Nem fe led kez he tünk meg ar ról, hogy nap ja ink mér sé kelt égö vi 
vagy észa ki or szá gok ban élő ve ge tá ri á nu sai a te let egyen le te sen fű tött la ká sok ban és mun
ka he lye ken töl tik.

A hús te hát Eu ró pá ban fon tos lett, de volt is be lő le elég. A tör té né szek egy be hang zó ál lí
tá sa sze rint a 16. szá za dig Eu ró pát a bő ség jel le mez te. Vé gehossza nincs a hús ban va ló 
tob zó dás ról ho zott pél dák nak. És nem csak a nagy urak asz ta lai ros ka doz tak a hú sok tól. 
Braudel ír ja, hogy 1580ban a fel sőné met or szá gi ven dég lők ben egy szer re két fé le húst 
tá lal tak; Szászországban 1482ben a kéz mű ve sek nek na pi ét ke zé sük höz két fé le hús „járt”; 
az el zá szi Oberhergheimben 1429ben még a ro bot ra be hí vott pa rasz tok is két sze let mar
ha húst és két sze let sült húst kap tak; Pá rizs ban 1557ben a disz nó hús a sze gé nyek szo ká sos 
ele de le volt (Braudel 1985: 193–194).

A 16. szá zad tól azu tán – ahogy Braudel mond ja – a nép sza po ru lat bosszút áll (Braudel 
1985: 103), és el kez dőd nek a nél kü lö zé sek kel te li szá za dok. Ugya ner ről ír Montanari is, aki 
a nép sza po ru la ton kí vül egyéb oko kat is meg je löl.

Azt, hogy hoz zá ve tő leg a XVI. szá zad kö ze pé től az eu ró pai la kos ság hús fo gyasz tá sa csök ken
ni kezd (ter mé sze te sen az al sóbb osz tá lyok ról van szó), min den for rás és ta nul mány meg erő sí
ti. Abel sze rint a né met or szá gi fo gyasz tás gör bé je a XIV–XV. szá za di egy fő re ju tó évi 100 
kgos op ti mum ról a XVI II–XIX. szá zad ra 14 kgos mi ni mum ra süllyedt vissza. A né pes ség 
nö ve ke dé se, az ag rár mű ve lés ki ter jesz ke dé se és az er dő és le ge lő te rü le tek ki seb be dé se, a re ál
jö ve del mek csök ke né se, a vá ros ok te rü le té nek egy re sű rűbb be épí tett sé ge s en nek kö vet kez mé
nye ként a vá rosi ál lat tar tás be til tá sa, a ke let ről tör té nő be ho za tal vissza esé se az után, hogy 
Ma gyar or szá got el fog lal ták a tö rö kök – mind egyik elég sé ges ma gya rá za ta le het ne a je len ség
nek (Montanari 1996: 126).

Vál to zást csak a 19. szá zad tech ni kai for ra dal ma ho zott. Egy részt az ál lat te nyész tés fej lő
dött na gyot a há zi ál lat ok sze lek ci ó já val és ke resz te zé sé vel. Más részt olyan új tar tó sí tá si 
tech ni ká kat (pél dá ul a fa gyasz tás) ta lál tak ki, ame lyek kel akár má sik föld rész ről is szál lít ha
tó vá vált a hús. Har mad sor ban a vas út le he tő vé tet te ko ráb ban el kép zel he tet len tö me gű áru 
moz ga tá sát. E vál to zá sok Ang li á ra vo nat ko zó ér zék le tes le írá sa ol vas ha tó John Burnett nél:

A gyors ur ba ni zá ció ko moly prob lé má kat oko zott a vá ros ok el lá tá sá ban és az élel mi szerszál
lí tás ban. A ré gi, ki csiny vá rosi pi a cok vi szony lag könnyen be sze rez ték élel mi szerszük ség le tü
ket a kör nye ző vi dék ről: egye dül Lon don nak kel lett Kent be és Surreybe men ni zöld sé gért, Wales
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be bir ka hús ért és Skó ci á ba mar ha hús ért. Ám 1850re már Manchester, Bir ming ham, Leeds, 
Nottingham és még egy tu cat vá ros szük ség le te is ha son ló lett Lon do né hoz. Egy ide ig az 
út vám mal ter helt uta kon bal la gó sze ke rek kel vit ték a ter mé ke ket Lon don és a tar to má nyok 
nagy pi a ca i ra – és az új csa tor ná kon so ha nem lá tott mé re te ket öl tött az élel mi szer moz ga tá sa. 
A skót mar hát azon ban még így is Forfarból előbb le haj tot ták hiz lal ni Norfolkba, mi e lőtt 
Smith field ben el ad ták; a te jet még a vá rosi tej csar nok ok ból gyűj töt ték össze, ahol az ál la to kat 
a sör fő zés ből vissza ma radt üle dék kel etet ték, és olyan mocs kos paj ták ban tar tot ták, ame lyek ből 
so ha nem lát hat ták a nap fényt. A vas út épp idő ben jött az 1830as évek ben, és for ra dal mi vál
to zást ho zott a vá ros ok élel mi szerel lá tá sá ban. Né hány éven be lül már élő ál la tot szál lí tot tak a 
vá rosi vá gó hi dak ra, és a vi dé ken le ölt ál la tok hú sa még tá vo li me gyék ből is fris sen ér ke zett. A 
ke le ti par ton reg gel fo gott ha lat az nap es te már áru sí tot ták Bir ming ham ben, a Skó ci á ban fo gott 
la zac jég kö zé cso ma gol va az év min den sza ká ban fo gyaszt ha tó ál la pot ban ér ke zett Lon don ba. 
Kü lö nö sen az olyan gyor san rom ló áruk nak vált elő nyé re az új mo bi li tás, mint a zöld ség, a to jás 
és a tej (Burnett 1966: 6).

E rö vid, Eu ró pá ra kor lá to zó dó hús tör té ne lem ből annyi ki de rül, hogy volt egy idő szak – 
és ép pen a leg újabb kort meg elő ző há rom év szá zad, amely nek ha tá sa még ma is a zsi ge rek
ben él het –, ame lyet a szű kös ség jel lem zett. Egyes tör té né szek ép pen ez zel in do kol ják a hús 
ki tün te tett sze re pét. Ön ma gá ban a szű kös ség azon ban nem ele gen dő ma gya rá zat, el le ne 
több érv is hoz ha tó.

Nem a hús az egye dü li élel mi szer, amely mind ig vagy kor sza kon ként szű kö sen állt ren
del ke zés re. Mind ig ilye nek vol tak a fű sze rek és a fo gyasz tás he lyén nem ter mő, eg zo ti kus
nak szá mí tó zöld sé gek, gyü möl csök. En nek meg fe le lő en drá gák is vol tak, még sem ta pad
nak hoz zá juk ta buk, nem hor doz nak annyi je len tést, és nem ját sza nak olyan ne he zen 
ma gya ráz ha tó tár sa dal mi sze re pe ket, mint a hús. De nem kell eg zo ti kus tá jak ra men ni, a 
hely ben ter mő gyü möl csök kö zött is van nak olya nok, ame lyek mennyi sé ge kor lá to zott, és 
emi att drá gák is: pél dá ul az eper vagy a mál na, szem ben az al má val vagy a szil vá val. Per
sze, a zöld sé gek és gyü möl csök gyor san rom la nak, le het, hogy ezért nem játsz hat nak a 
hús hoz ha son ló sze re pet.

Van azon ban más, ami nem rom lik gyor san: a bú za, il le tő leg a bú za liszt. Eu ró pá ban 
év szá zad okon ke resz tül ke vés volt a bú za, ezért a fe hér ke nyér rit ka jó szág ként a gaz da gok 
ki vált sá ga volt. A sze ré nyebb sor ban élők rozs és ár pa liszt tel ke vert – ha egyál ta lán volt 
ben ne bú za liszt – bar na ke nye ret et tek. Így vált a fe hér  ke nyér a jó mód szim bó lu má vá. 
Csak hogy „a ma lom ipa ri újí tá sok ré vén 1900ra az ol csó fe hér ke nyér a mun kás osz tály 
ál lan dó ele de le lett” (Beardsworth és Keil 1997: 89), és így Eu ró pá ban, kü lö nö sen a má so
dik vi lág há bo rú után egy re töb ben fo gyaszt hat ták. A 20. szá zad ele jén azért még a jó mó dú
ak fe hér ke nyér ből fo gyasz tot tak töb bet, az ala csony jö ve del mű ek pe dig bar ná ból. A szá zad 
má so dik fe lé ben azon ban föl erő sö dött a re form táp lál ko zá si moz ga lom, amely re ha bi li tál ta 
a tel jes őr lé sű bú za lisz tet és a rozs lisz tet. A fo gyasz tá si szo ká sok oly mér ték ben meg for dul
tak, hogy egy 1980as vizs gá lat már ar ról szá molt be, hogy a ma ga sabb jö ve del mű ek fe jen
ként he ten te 1941 gramm bar na ke nye ret fo gyasz tot tak, a leg al só cso port ban pe dig csak 
1204 gram mot (Nel son 1993: 105). Ez ön ma gá ban még sem mit nem bi zo nyít, csak hogy 
en nek a re form moz ga lom nak volt egy hús el le nes éle is, amely nek kö vet kez té ben a ma ga
sabb jö ve del mű ek kö ré ben ál ta lá ban csök kent a hús fo gyasz tás (az 1900as he ti fe jen kén ti 
1530 gramm ról 1980ban 1190 gramm ra), mi köz ben az al sóbb osz tá lyok ban me re de ken 
nőtt (az 1900as 560 gramm ról 1070 gramm ra) (Beardsworth és Keil 1997: 89). Ami eb ből 
iga zán fi gye lem remél tó, az az, hogy – re form ét ke zés ide, kon ver gen cia oda – a hús ese té ben 
nem vál tott elő je let a két cso port fo gyasz tá sa kö zöt ti kü lönb ség, csak csök kent. Va gyis egy 
ko ráb ban szű kö sen ren del ke zés re ál ló nö vé nyi táp lá lék, ami kor szű kös sé ge meg szűnt, 
le dob ta ma gá ról év szá za dos szim bo li kus je len té sét, míg ugya nezt a szin tén bő sé ges sé vá ló 
hús, nem tet te meg.



replika 129

To váb bi el len érv a pusz tán szű kös ség re ala po zó ma gya rá za tok kal szem ben, hogy az 
ál la tok bel ső ré sze (máj, ve se, tü dő, nyelv, agy ve lő) adott ál lat szám ese té ben sok kal ki sebb 
mennyi ség ben áll ren del ke zés re, mint a hús nak ne ve zett izom. En nek el le né re a bel ső sé gek 
mind ig a le né zett és ol csóbb áruk kö zé tar toz tak. (A bel ső sé gek ben meg je le nő szim bo li kus 
prob lé mák ra ké sőbb vissza té rek.)

Vé gül meg kell em lí te ni, hogy a hús ki tün te tett sze re pe nem csak az eu ró pai szű kös ség 
há rom év szá za dá nál ko ráb bi je len ség, ha nem még a föld mű ve lő tár sa dal mak lét re jöt té nél 
is. Farb és Armelagos ki mu tat ta, hogy a va dá szat ból és gyűj tö ge tés ből élő tár sa dal mak ban 
an nak a va dász nak, aki si ke re sebb volt a töb bi ek nél, ki emel ke dő en ma gas volt a presztízse, 
mi köz ben a nö vé nyek gyűj tö ge té sé ben el ért si ke rek nem hoz tak ilyen el is me rést (Farb és 
Armelagos 1980: 40). Fe mi nis ta in du la tú szer zők sze rint ez össze függ a te vé keny sé get vég
ző ne mé vel is, ám ne héz len ne el dön te ni, hogy mi volt előbb: azért ér té kel téke a va dá sza
tot ma ga sabb ra, mert fér fi ak vé gez ték, vagy azért volt na gyobb te kin té lyük a fér fi ak nak, 
mert húst sze rez tek. Akár hogy ala kult is ki ez a kü lönb ség té tel, annyi bi zo nyos, hogy a 
va dá szat fon tos sze re pet ját szott.

A va dá szat biz to sí tot ta a leg töb bet, ami év ez re de ken ke resz tül a túl élés hez kel lett: az alap ve tő 
élel met, a ru há za tot, az esz kö zö ket (a csont ból ké szült esz kö zök könnyeb ben ke zel he tők vol
tak, mint a kő ből ké szül tek), a lu xus cik ke ket (mint ami lye nek a zsi ra dék kal mű kö dő lám pák, 
ame lye ket az esz ki mók még ma is hasz nál nak), a dísz tár gya kat. […] Könnyű be lát ni, hogy az 
el ső szik la raj zok mi ért va dász je le ne te ket áb rá zol nak. Kü lö nö sen a ko rai idő szak ban sok kal 
gyak rab ban raj zol tak ál la to kat, mint em be re ket. […] Ezer fran cia és spa nyol bar lang rajz ból 
csak húsz áb rá zol em be re ket (ToussaintSamat 1994: 72–73).

Eh hez ter mé sze te sen hoz zá kell ten ni, hogy nö vé nye ket a szik la raj zok egyál ta lán nem 
örö kí tet tek meg.

Hi e rar chia hú sok és em be rek kö zött

Ha még mind ig nem lel tük is meg a ke re sett ma gya rá za tot, az ed di gi ek ben több ször fölföl
buk kant egy ér de kes mo tí vum: bi zo nyos je lek ar ra mu tat nak, hogy a kü lön fé le hú sok egy
faj ta hi e rar chi á ba ren de ződ nek, és en nek kö ze van az em be rek kö zöt ti hi e rar chi kus vi szony
hoz is.

Az em be rek kö zöt ti leg na gyobb kü lönb ség (tud ni il lik, hogy van, aki min den nap ehet 
húst, és van, aki rit káb ban) még csak mennyi sé gi, ezt azon ban mi nő sé gi kü lönb sé gek kö ve
tik. Az el ső, a friss és a – 19. szá za dig fő leg só val – tar tó sí tott hús kö zöt ti kü lönb ség. „Ke ve
sen ehet tek rend sze re sen friss húst. Nagy Kár oly kony há já ra na pon ta szál lí tot ták a fris sen 
el ej tett va dat, és va ló szí nű leg nem volt ez más ként a fő úri há zak nál sem. A pa rasz tok in kább 
az élés kam rát igye kez tek fel töl te ni, er re a cél ra vi szont csak a tar tó sí tott hús fe lelt meg” 
(Montanari 1996: 45).

A kö vet ke ző a vad és a há zi ál lat hú sa kö zöt ti kü lönb ség té tel. A mo dern táp lál ko zás tu do
mány ból már tud ha tó, hogy a vad hú sa – mert táp lá lé ka ter mé sze tes, nem pe dig min den fé
le hor mon nal ma ni pu lált táp, és mert töb bet mo zog – egész sé ge sebb (a re form ét ke zés hí vei 
sze rint: ke vés bé ká ros), mint a há zi ál lat oké. Nem va ló szí nű azon ban, hogy ezt sok száz 
év vel ez előtt is tud ták. Sok kal va ló szí nűbb, hogy a vad hús ér té két a va dá szat hoz tár su ló 
presz tízs szem pont ok be fo lyá sol ták. Amed dig Eu ró pá ban ke ve sebb volt az em ber, több az 
er dő és a vad, ad dig bár ki va dász ha tott. Azu tán jöt tek a kor lá to zá sok.

Az er dők hasz ná la ta mi at ti el ső össze tű zé sek re a VI II–IX. szá zad ban ke rült sor. […] A de mog
rá fi ai nö ve ke dés és a szán tó föl dek ter jesz ke dé se mi att […] ki éle ző dött az er dő hasz ná la tért fo 
 lyó ver sen gés, nőtt a tár sa dal mi fe szült ség, s egy re erő tel jes eb ben ér vé nye sül tek a ha ta lom mal  
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össze fo nó dó ki vált sá gok: az er dő vel kap cso la tos jo gok töb béke vés bé egye dü li és ki zá ró la gos 
él ve ző je az ural ko dó osz tály lett, meg foszt ván ezek től a sze gé nyebb ré te ge ket. […] Egy remás
ra lé te sül nek a vadasparkok, aho vá csak az ural ko dó osz tály tag ja i nak sza bad a be já rás; a va dá
szat így a ki vált ság rang já ra emel ke dik, az orv va dá sza tot pe dig et től kezd ve az osz tály el len ség
nek ki já ró szi gor ral bün te tik. Kü lö nö sen ke mé nyen lép tek fel a ne me sek ki vált sá ga ik vé del mé
ben Ang li á ban, ahol a ki rály ma gá nak tar tot ta fenn a „nagy” (szar vas ra és más nagy vad ra va ló) 
va dá szat jo gát, az ap ró va dak el ej té sé nek mo no pó li u mát pe dig a he lyi ha ta lom kép vi se lő i nek 
en ged te át (Montanari 1996: 56–58).

Mint lát ha tó, a va dá szat tal kap cso la tos hi e rar chia nem csak két lép csős (van, aki va dász
hat, és van, aki nem), ha nem a ha tal mi pi ra mis alap ján to vább dif fe ren ci á ló dik: a nagy vad 
a ki rá lyé, az ap ró vad az ura ké. Ne higgyük azon ban, hogy a ki rá lyi vadaspark eu ró pai ta lál
mány, és csak a 7. szá zad tól kez dő dő en jel lem ző. Maguelonne ToussaintSamat ír ja, hogy:

Idő szá mí tá sunk előtt 1500 kö rül a te kin té lye sebb egyip to mi ne me sek nek és a ki rá lyi csa lád 
tag ja i nak, mint pél dá ul Hatsepszut ki rály nő nek, több ezer sa ját tu laj do nú ga zel lá juk, gnú juk és 
an ti lop juk volt. A ki rály nő nek még sa ját ele fánt jai is vol tak. Az a má ig meg ma ra dó gya kor lat, 
hogy va dá szat cél já ra te nyéssze nek ál la to kat, elég hosszú múlt ra te kint vissza. A ba bi lo ni ak, 
akik olyan ki tű nő va dá szok vol tak, hogy mód sze re i ket Thébában is al kal maz ták, gaz dag és jól 
őr zött vad ál lo mány ról gon dos kod tak a ma guk szá má ra. […] Kí ná ban az idő szá mí tá sunk előt ti 
12. szá zad ban az utol só Csang csá szár nak 400 hek tá ros vadasparkja volt, szin te egy ál lat kert, 
te le vad ál lat ok kal, ma da rak kal, ha lak kal. Lát vá nyos va dá sza ti ter ve ket dol go zott ki, és az a 
for má ció, aho gyan a ma gas mél tó sá gok fel fej lőd tek az ural ko dó kö rül, a tár sa dal mi ese mény 
és a ha di já ték ke ve ré ké nek tűnt. […] És va ló ban, a Kí nai Bi ro da lom ban a had ügy mi nisz té ri um 
fe lelt a va dá sza tok meg szer ve zé séért, ők ga ran tál ták a va dá szat biz ton sá gát. Az ilyen va dá sza
tok kö zön sé ges ha lan dók nak ha lál bün te tés ter he mel lett ti lo sak vol tak, mi vel ezek a ha tal mat 
szim bo li zál ták, és majd nem olyan ki dol go zot tak vol tak, mint egy val lá si szer tar tás (Toussaint
Samat 1994: 77).

Va ló szí nű nek tű nik azon ban, hogy a va dá szat és a vad hús tár sa dal mi rang ja ősibb, mint 
e le he tő ség „va dá sza ti jog gal” va ló dif fe ren ci á lá sa fő urak és egy sze rű ha lan dók kö zött. 
Washburn és Lancaster az zal az érv vel bi zo nyít ják a va dá szat fon tos sá gát, hogy az em be ri
ség múlt já ban a föld mű ve lő élet mód mind össze e tör té nel mi idő utol só egy szá za lé kát te szi 
ki (Washburn és Lancaster 1968). Fiddes egész köny vét át hat ja az a fel fo gás, hogy a hús 
– az el ső húst biz to sí tó va dá szat köz ve tí té sé vel – a ter mé szet le győ zé sé nek, az em ber ter
mé szet fö löt ti ural má nak szim bó lu ma (Fiddes 1992). Ha ez igaz, ak kor csak egy sze rű ki ter
jesz tés ről van szó: ami ere de ti leg a ter mé szet fö löt ti ura lom szim bó lu ma volt, az ki bő vült 
egy új je len tés sel, az em be rek fö löt ti ura lom mal. És nem csak a pél da ként em lí tett kí nai 
vagy an gol va dá sza ti jog nál, ha nem már jó val előbb is.

[A va dá szat hoz] szük ség van erő re és ügyes ség re, de még sok egyéb tu laj don ság nak kell össz
pon to sul nia ah hoz, hogy va la ki ural ko dó sze rep re tegyen szert egy ko ope ra tív va dász tár sa da
lom ban. Ve ze tői és szer ve ző ké pes ség mel lett szük ség van ékes szó lás ra és sá mánte het ség re stb. 
ah hoz, hogy va la ki „ural kod has son”, és en nél fog va pár zá si előny höz jus son (Fox 1985: 9).

A va dá szat ban meg je le nő hi e rar chi kus, az az ha tal mi moz za nat nap ja in kig meg őr ző dött. 
Egy részt az ál tal, hogy ha tal mi szim bó lum ként mű kö dik, amely egya ránt le het a po li ti kai 
ha ta lom jel ké pe (gon dol junk a szo ci a liz mus ko rá nak vadászkodó párt ve ze tő i re, akik per sze, 
csak egy ko ráb bi ha tal mi szim bó lum ba „ül tek be le”) és a pénz ha tal máé. Más részt – össze
füg gés ben az elő ző vel – az ál tal, hogy e szűk kör ben sze rez he tő kap cso la ti tő ke a va dá sza ton 
kí vül is ka ma toz tat ha tó.

A va dá szat nál a hi e rar chia kép ző dés újabb di men zi ó ja is meg nyí lik: a fér fi ak és nők kö 
 zöt ti hi e rar chia. Mi vel a ter mé sze ti vi lág fö löt ti ural mat a va dá szat, a hús szim bo li zál ta – és 
nem az ehe tő bo gyók össze gyűj té se – , ezért a szim bó lum je len té sé nek ki ter je dé se a két nem 
to váb bi meg kü lön böz te té sét hoz ta: a ter mé szet tel va ló konf ron tá ci ó ban az ak tív ál la tok ere
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jé vel bir kó zó fér fi ak az „ak tí vak”, az inak tív, im mo bil lét for má ból, a nö vény vi lág ból élel
met szer ző nők az „inak tí vak” (Beardsworth és Keil 1997: 213). Ez és az eb ből fa ka dó 
ha tal mi egyen lőt len ség az tán meg je le nik ab ban is, hogy a hús fo gyasz tás össze kap cso ló dik 
a fér fi as ság gal és a fér fi nem fi zi kai ere jé vel. Ta lán e szim bó lu mok mé lyen rej lő és má ig 
ha tó ere jét mu tat ja, hogy nap ja ink ban a nők kö zött át la go san több a ve ge tá ri á nus. Egy 
1980as évek ben vég zett nagybri tan ni ai vizs gá lat sze rint a 16 és 24 év kö zöt ti nők 22,4 
szá za lé ka nem evett húst, ám ugya neb ben a kor cso port ban a fér fi ak nak csak 9,1 szá za lé ka 
volt ve ge tá ri á nus (Fiddes 1992: 29). Vé ge ze tül ér de mes meg em lí te ni, hogy bár a va dá szat 
nap ja ink ban (te rep já ró jár mű vek kel, táv csö ves pus kák kal) sok kal ke vés bé fá rad sá gos és 
ve szé lyes, mint ré geb ben volt, azért a mai na pig fér fi te vé keny ség ma radt, és a mai na pig a 
bá tor ság, az erő és a fér fi as ság kép ze tei kap cso lód nak hoz zá.

Mi u tán túl ju tot tunk a friss és a tar tó sí tott hús, il le tő leg a vad és a te nyész tett ál la tok hú sa 
kö zöt ti kü lönb ség té te len, el ju tunk a kü lön féle ál la tok meg kü lön böz te té sé hez. A vad hú son 
be lül már lát tuk a nagy va dak és az ap ró va dak kö zöt ti kü lönb ség té telt, és ér de kes mó don 
ugya nez az elv ér vé nye sül a te nyész tett ál la tok kö ré ben, jól le het a hasz nált sza vak nem 
„nagy” és „ap ró”, ha nem a ská la két vé gén „vö rös hús” és „fe hér hús”. Ezen a pon ton ér de
mes egy pil la nat ra meg áll ni, és el gon dol kod ni azon a fur csa sá gon, hogy mind a va don élő, 
mind a do mesz ti kált ál la tok kö ré ben az ál lat nagy sá ga ad ja a hús ér té két. Gaszt ro nó mi ai 
ér vek kel alig ha le het ne alá tá masz ta ni, hogy az őz hú sa jobb, mint a fá cá né, vagy hogy egy 
mar ha hús ból ké szült hagy más ros té lyos há rom szor fi no mabb, mint egy pap ri kás csir ke 
(ennyi az áruk kö zöt ti kü lönb ség). A va dá szott ál la tok ese té ben ké zen fek vő a ma gya rá zat: 
ha a va dá szat fér fi as te vé keny ség, amely ve szé lye ket is rejt ma gá ban, ak kor an nál ér té ke
sebb az ál lat, mi nél na gyobb a ve szély, te hát mi nél na gyobb bá tor sá got és ügyes sé get kí ván 
az ál lat el ej té se. Ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy a nagy ra ga do zók (a leg ve szé lye seb bek) 
va dá sza ta a mai na pig a leg drá gább mu lat ság, mind költ sé gét, mind pe dig a va dá sza ti jog 
árát te kint ve. Úgy tű nik, hogy az e gon do lat ban „meg tes te sü lő” szel le mi kép ződ mény 
át ment a há zi ál lat ok ér té ke lé sé re is: a mar ha hús drá gább a disz nó hús nál, utób bi pe dig drá
gább a ba rom fi nál.

Van azon ban a je len ség ma gya rá za tá nak egy má sik vo nu la ta is, amely a vér szim bo li kus 
je len té sé vel ope rál. Tény, hogy mi nél na gyobb egy ál lat, an nál vö rö sebb a hú sa, az az úgy 
tű nik, mint ha an nál vé re sebb len ne.

A vér ha lá los je len tő sé ge va ló ban szé les kö rű en el ter jedt. A vér az élet ned ve – ta lán azért, mert 
ha túl sok el fo lyik, az az élet vé gét je len ti. Lát vá nyá tól el áju lunk. […] Jel zi a ro kon sá got: vér 
sze rin ti test vér, ne me si vér. Az örö kö sö dés sza bá lyo zó ja ként hasz nál juk, ami kor vér vo nal ról 
be szé lünk, vagy azt mond juk, hogy va la ki nek a vé ré ben van nak bi zo nyos tu laj don sá gok. […] 
Ke resz tény gyü le ke zet ben Krisz tus vé rét isszuk, hogy meg te remt sük azt a misz ti kus kö te lé ket, 
amely a Szent Szel lem mel össze fűz. Rém tör té ne te ink ben Drakula élő em be rek vé rét issza, 
hogy meg sze rez ze élet ere jü ket. […] A vér mo tí vu ma köz pon ti sze re pet ját szik a hús sal kap cso
la tos hi e del mek rend sze ré ben. A vér és a hoz zá tár su ló vö rös szín alap ve tő az em be ri gon dol
ko dás ban. […] Szer te a vi lá gon a vö rös szín a ve szély, az erő szak vagy a for ra da lom kép ze tét 
su gall ja. Az ag resszió, az erő, a düh, a fi gyel mez te tés szí ne a vö rös. Föl kel ti és meg ra gad ja 
fi gyel mün ket (Fiddes 1992: 68–69).

Bi zony igaz, hogy a Fiddes em lí tet te dol gok (ag resszió, erő, düh) kap cso lód nak a vér hez, 
és hogy mennyi re, ez ab ból is lát szik, ami lyen erő vel a vér meg je le nik a nyel vi for du la tok
ban. A ma gyar em ber nem csak el vö rö sö dik dü hé ben, ha nem „el ön ti a vér az agyát”, vagy 
„fel forr a vé re”, vagy „vér ben fo rog a sze me”, vagy in du la ta „fel kor bá csol ja a vé rét”. Aki 
bosszút akar áll ni, az „vér re szom ja zik” vagy „vér bosszút es kü szik”, mert olyat tett ve le a 
má sik em ber, ami „rossz vért szül” vagy „vért kí ván”. Aki na gyon vad, az „for ró vé rű”; a 
gyil kos ra „vér dí jat” tűz nek ki; ami na gyon sú lyos, az „vé re sen ko moly”; aki föl kor bá csol ja 
az in du la to kat, és gyű lö let re uszít, az „vé res szá jú”; aki nek nagy bá na ta van, az „vé res 
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könnye ket hul lat”; ami föl há bo rí tó, az „vér lá zí tó”. (Az ér zel mek kel kap cso la tos me ta fo rák
ról rész le te seb ben lásd Kö ve cses 1997.) De foly tat ha tó a vér szim bo li ká ja a táp lál ko zás ban 
is: a vö rös bor „vért csi nál”; ha az étel na gyon jól esett, ak kor „vér ré vá lik”. Bár szá mom ra 
az el ső ma gya rá zat tű nik va ló szí nűbb nek, nem le het ki zár ni, hogy a hú sok hi e rar chi kus 
el ren de ző dé sé ben a vér szim bo li ká ja is sze re pet játsz ha tott.

Az ál la tok kö zöt ti hi e rar chi át kö ve ti az ál la ti tes ten be lü li hi e rar chia. Az eu ró pai kul túr
kör ben a bel ső ré sze ket mind ig ke ve sebb re ér té kel ték, és en nek meg fe le lő en in kább sze
gényétel nek te kin tet ték. Stephen Mennell sze rint:

…a bel ső sé gek nek a sze gény ség gel va ló össze kap cso lá sa elég ré gi. Jó idő re nyú lik vissza az a 
szo kás, hogy a fris sen le vá gott ál la tok bel ső ré sze it szét osz tot ták az al sóbb ren dű ek kö zött. 
En nek va ló szí nű leg az le he tett az oka, hogy a bel ső ré szek nem áll nak el so ká ig, ezért azon nal 
meg kell en ni (Mennell 1986: 312).

Mond hat nánk, hogy a bel ső sé gek le né zé sé nek un dor kel tő kül se jük az oka, vagy az, hogy 
köz vet len kap cso lat ba hoz ha tók az anyag cse re mind ig is vi szoly gást kel tő lát ha tó vég ter
mé ke i vel. Csak hogy – mint so kan rá mu tat nak – az, hogy mi től un do ro dunk és mi től nem, 
hogy mit sze re tünk és mit nem, kul tu rá li san meg ha tá ro zott. Sán ta Őz pél dá ul így me sél:

Nyers máj, nyers ve se – ne künk, ré gi mó di, tisz ta vé rű in di á nok nak ez kell. A ré gi idők ben a 
bö lény be le it is me get tük, úgy, hogy ket ten ver se nyez tek: ne ki lát tak egy hosszú bél da rab két 
vé gé nek, fal ták két fe lől, és az győ zött, aki előbb ért a kö ze pé re; ezt ne ve zem evés nek. Aki azo
kat a fé lig meg er jedt, fé lig emész tett fü vek kel te li bö lény be le ket et te, an nak nem volt szük sé ge 
vi ta min pasz til lák ra (Fire, Lame Deer és Erdoes 1988: 119).

Mennell sa ját ta pasz ta la tai alap ján szá mol be ar ról, hogy az ox for di St. Antony’s College 
sok nem ze ti sé gű di ák tár sa dal má ban mi lyen kü lönb sé ge ket fi gyelt meg. Az északame ri ka i
ak (be le ért ve a ka na da i a kat is) egye dül az agy ve lőt és a pa calt vol tak haj lan dók me gen ni. 
Ha pél dá ul meg tud ták, hogy va cso rá ra pá rolt nyelv lesz, már elő re un do rod tak. Ez zel szem
ben az eu ró pa i ak több bel ső sé get is me get tek, a fran ci ák pe dig még eb ben is ki tűn tek 
(Mennell 1986: 311). De nem kell még Ox for dig sem el men nünk an nak be lá tá sá hoz, hogy 
az íz lés ta nult jel lem zőnk. Gon dol junk csak a kis gye rek szo ci a li zá ci ó já ra. Bi zony, sok szor 
elő for dul, hogy csú szómá szó ko rá ban me ge szi a ku tya ürü lé ket, vagy – jobb eset ben – 
vé gig kós tol ja a ku tya és a macs ka lá bo sát. És íz lik ne ki. Csak a fel nőt tek is mé telt ször nyül
kö dé se, ese ten ként dur vább „fi gyel mez te té se” ré vén ta nul ja meg, hogy a ku tya va cso rá ja 
„nem jó”. De ugya nígy szok tat ják rá ar ra is, hogy bi zo nyos éte lek – bár szem mel lát ha tó an 
nem ízlenek ne ki – „jók”.

A nyu ga ti kul tú rá ban te hát a bel ső ség le né zett, ezért ha még is rá fa nya lo dunk, ak kor az 
eb ből ke let ke ző fe szült sé get nyel vi esz kö zök kel igyek szünk csök ken te ni. Er re szol gál nak 
az eu fé miz mu sok, ame lyek a hús sal kap cso lat ban (er re még vissza té rünk) amúgy is fon tos 
sze re pet ját sza nak. Az el ne ve zés sel igyek szünk el fed ni az ere de tet, mint egy el tá vo lí ta ni az 
un do rí tó nak ér zett va ló sá got. Ezért az tán nem agy ve lőt eszünk, ha nem „rán tott ve lő ró zsát”; 
nem gyom rot, ha nem „pa calt” vagy „zú za pör köl töt”; nem tü dőt, ha nem „sza lon tü dőt”; nem 
a ma dár fe ne két, ha nem a „püs pök fa lat ját”. A bél csak ad dig bél, amed dig be le nem tölt jük 
a masszát. Ami kor esszük, ak kor már a kol bász „bő re” vagy „hé ja”.

Az ed dig vá zolt hi e rar chi á nak ter mé sze te sen mind ig meg fe lel egy tár sa dal mi is, 
amennyi ben a kü lön fé le kép pen ér té kelt hú so kat kü lön bö ző gya ko ri ság gal és mennyi ség ben 
fo gyaszt ják a tár sa dal mi hi e rar chia kü lön bö ző szint je in lé vő cso por tok tag jai. Ez a tár sa dal
mi val össze fo nó dó húshi e rar chia azon ban to vább bo nyo ló dik, mert ak kor is meg ta lál juk a 
fo gyasz tás dif fe ren ci á ló dá sát, ami kor egya zon ál lat „kül ső” ré sze i ről van szó. A már em lí
tett ma gyar vi dé ki úri csa lád ban a szá zad ele jén így osz tot ták el a húst:

Min den fé le szár nyas ból a ke vés cson tú, hú sos da ra bo kat – pél dá ul a mel le hú sát – Apám kap ta, 
a há rom nagy gye rek a com bo kat, szár nya kat, Anyám és én pe dig a cson tos ré sze ket, há tát 
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fa rát et tük. So ha még csak eszem be sem ju tott, ta lán mert Anyám mal osz toz tam e sors ban, 
hogy a ma gam mód ján, vi sí tás sal, pro tes tál jak eme el osz tá si rend szer el len (Ma jor 1973: 146).

Ugya nezt ol vas hat juk az 1930as évek ről és ké sőbb ről pa rasz ti kör nye zet ből is. Fe hér
vá ry né Nagy Mag da adat köz lő je ar ról szá mol be, hogy a csir ke mel le mind ig a szü lő ké 
volt, comb ja a leg idő sebb le ány test vé ré és fér jéé, a má sik két le ány test vér az ap róbb da ra
bo kat kap ta (Fehérváryné Nagy Mag da 1988: 100). Nagy Ol ga pe dig azt me sé li, hogy a 
fér fi kap ja a csir ke comb ját, az asszo nyé a fej és a nyak (Nagy Ol ga 1989: 39). De ugyan
így volt az én csa lá dom ban is, egy bu da pes ti kis hi va tal nok ott ho ná ban az öt ve nes és hat
va nas évek ben: az asz ta lunk ra rit kán ke rü lő csir ke, ka csa vagy li ba comb ja mind ig az 
apá mé volt. És ha son ló ol vas ha tó a ha gyo má nyos fran cia pa raszt csa lád ok ról is: „A hús – 
ami eb ben a ha gyo má nyos ét rend ben vi szony lag rit ka volt – a fér fi ak nak volt fenn tart va, 
vagy – ha még is el osz tot ták, ak kor – előbb a fér fi ak vá laszt hat tak, hogy me lyik ré szét 
ve szik” (Beards worth és Keil 1997: 77). De nem volt más képp a fő úri la ko má kon és 
ré geb ben sem: a 17. szá zad ban még egész ál la to kat vagy na gyobb ré sze ket szol gál tak föl 
az asz tal nál, és ott da ra bol ták. Ezért az tán az asz ta li vi sel ke dés ről szó ló ér te ke zé sek fel hív
ják a fi gyel met ar ra, hogy:

[…] ha egy elő ke lő sze mély kér tő lünk va la mit, ami előt tünk van, fon tos, hogy he lye sen és 
szak ér tő en tud juk fel vág ni a húst, s is mer jük a leg jobb ré sze it, hogy azo kat il lő en fel tud juk 
tá lal ni…. tud ni kell, me lyik a leg jobb da rab, a ki tün te tett da rab, me lyet a leg ma ga sabb ran gú 
sze mély nek kell fel szol gál ni (Antoine de Courtin 1672. – idé zi Elias 252).

Már annyi szó esett hús és ha ta lom vi szo nyá ról, hogy szin te ter mé sze tes nek tű nik az ál lat 
jobb és ke vés bé ne mes ré sze i nek egyen lőt len el osz tá sa. Ha azon ban nem en ge dünk a csá
bí tás nak, hogy a meg szo kot tat gon dol ko dás nél kül fo gad juk el, ezt is ugyan olyan fur csá nak 
fog juk ta lál ni, mint ed dig sok min dent a hús kö rül. Ugya nis más ele de lek nek is van nak 
ki tün te tett ré szei, pél dá ul a kif li csücs ke vagy ke nyér nél a serc li, eze ket azon ban még a 
gye rek is meg kap hat ja, ha „na gyon sze re ti”. Ezt a „sze szélyt” el né ző meg bo csá tás sal szem
lé lik, ám a hús el osz tá sa ko mo rabb, sú lyo sabb do log, itt el kép zel he tet len en ged ni asszo nyi 
és gyer me ki sze szély nek. Sőt, a hús sú lya úgy le húz, hogy ön ma gá ban ne vet sé ges nek és 
súly ta lan nak tű nik az érv, amely ben hol mi kif lik csücs ké re hi vat ko zunk a hús sal va ló össze
ha son lí tás ban. Gon dol ko dá sunk te hát igen csak de ter mi nált, ha hús ról van szó.

A hús íz lik

Idá ig el jut va még egy ve ge tá ri á nus is meg győ ződ he tett ar ról, hogy a hús kü lön le ges he lyet 
fog lal el táp lál ko zá sunk rend sze ré ben. De fel ve tőd het, hogy ta lán nem is olyan bo nyo lult 
az egész, ta lán nem kell a tör té ne lem ben olyan mély re ás ni, nem kell ta bu kat meg szim bó
lu mo kat ke res ni. Egy sze rű en ar ról van szó, hogy a hús job ban íz lik min den más élel mi szer
nél, egyes hú sok pe dig job ban, mint má sok.

Van nak azon ban bi zo nyos je lek, ame lyek két sé get éb resz te nek eme egy sze rű ma gya rá
zat tal szem ben. Itt van rög tön a hús evő ál la tok ese te. Eu ró pá ban a va dá szat tal szer zett hús 
csak a nö vény evők re kor lá to zó dik, a ra ga do zó kat leg fel jebb bő rü kért vagy a tró fe á ért lö vik. 
A ra ga do zók kal kap cso lat ban sem mi fé le ra ci o ná lis ma gya rá zat tal nem ta lál ko zunk, ki zá ró
lag ho má lyos hi e del mek kel: rossz az íze, „túl erős” az íze, olyan, mint ha „dup la adag len ne, 
túl sok a jó ból” (Twigg 1982: 25). Az el kép zel he tő, hogy a hús evők hú sa más ízű, mint a 
nö vény evő ké – dehát a vad disz nóé is más, mint a há zi ser té sé. A kony ha mű vé szet év szá
zad ok alatt fel hal mo zott prak ti kái (pá co lás, fű sze re zés, már tá sok stb.) bi zo nyá ra könnyen 
át hi dal nák ezt a ne héz sé get, ha meg akar nánk en ni az orosz lánt. Va la mi ért azon ban nem 
akar juk. Fiddes sze rint azért nem, mert:
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[…] ha tal muk van más ál la tok fö lött, ame lyek re va dász ni tud nak és ame lye ket me gesz nek. Ily 
mó don he lyük a vi lág ban ana lóg a mi énk kel, mi vel mi is hús evő ként te kin tünk ma gunk ra. […] 
Más sza vak kal, ha egy szer a hús evők kö zel áll nak hoz zánk – nem szo ci á li san és nem mor fo ló
gi a i lag, ha nem funk ci o ná li san, ak kor a me ge vé sük is ha son ló kép pen ro kon a kan ni ba liz mus sal. 
[…] Csak olyan ál la to kat eszünk, ame lyek „ter mé sze tes ál do za tok”, és a hús evő ket nem 
fo gyaszt hat juk el, mi vel vi szo nyuk a töb bi ál lat hoz ha son ló a mi énk hez (Fiddes 1992: 140–
141).

Fiddes el mé le te tet sze tős, csak az a baj, hogy ha a vi lág tá ja in és a múlt ban ka lan do zunk, 
ak kor nem csak kü lön bö ző til tá sok ra és ta buk ra buk ka nunk, ha nem ar ra is, hogy egyes 
né pek a leg kü lön félébb ál la to kat et ték meg, köz tük a ra ga do zó kat is. ToussaintSamat sze
rint, aki szé les kö rű át te kin tést ad a kü lön bö ző ét ke zé si szo ká sok ról, az ó ko ri gö rö gök 
va dász ták és et ték – töb bek kö zött – a si rályt, a bag lyot, a ró kát, a nyes tet és a vad macs kát 
(ToussaintSamat 1994: 79, 99). Ugyan csak me get ték a sün disz nót, ame lyet ma már csak 
egyes ro ma cso por tok fo gyasz ta nak (Stewart 1994: 108). (Per sze fölvethetnénk: hon nan 
tud ja egy mai ku ta tó, hogy a gö rö gök a hú sá ért va dász ták a ró kát vagy a vad macs kát. Le het, 
hogy a bun dá já ért. El te kint ve at tól az ap ró ság tól, hogy a mediterrán vi dé ken nem volt szük
ség annyi bun dá ra, mint észa kabb ra, az azért még sem va ló szí nű, hogy pél dá ul a sün disz nót 
a tüskéjéért va dász ták.)

De foly tat va az el té rő szo ká sok so rát: Provenceban még a má so dik vi lág há bo rú előtt is 
me get ték a sza ma rat, és a hí res arlesi kol bász sza már és mar ha hús ke ve ré ké ből ké szül. A 
vé kony ra sze le telt, szá rí tott ösz vérfi lé ma is ked venc cse me ge Spa nyo lor szág ban. Kö zép
Ázsia lo vas no mád né pei kö ré ben a ló hús fo gyasz tás be vett do log volt. Marco Polo be szá
mo ló ja alap ján a tat árok a ku tya húst is me get ték, sőt:

Ha szük sé ges, tíz na pon át is lo va gol nak anél kül, hogy tü zet gyúj ta ná nak vagy ét kez né nek. 
Ilyen al kal mak kor lo va ik vé ré vel táp lál koz nak, még pe dig úgy, hogy fel vág ják az ál lat egyik 
vé ná ját, s az tán a vért szá juk kal ki szív ják, míg csak meg nem elég sze nek ve le, az tán be kö tik a 
se bet (Marco Polo 1950: 68).

Az irá ni Zagros hegy ség ré gé sze ti le lő he lye in az i. e. 50 000rel kez dő dő idő szak ból 
ta lál tak azo no sít ha tó cson to kat, köz tük ró kát és le o pár dot (Tannahill 1973: 20). Ugyan csak 
Tannahill idéz egy i. e. 200 kö rü li kí nai ri tu á lis sza kács könyv ből két re cep tet: az egyik ben 
por ha nyós farkasmellet ke ver nek rizzsel, a má sik ban ku tya má jat kell ki süt ni sa ját zsír já ban. 
De sze re pel a kí nai ét rend ben se lyem her nyó, kí gyó, szöcs ke, macs ka és pat kány is 
(Tannahill 1973: 143–144, 305). Mennell sze rint Af ri ka egyes ré sze in és Dél ke letÁzsi ában 
a ku tya ér té kes hús nak szá mít (Mennell 1986: 3). Az ó ko ri Ró má ban cse me gé nek szá mí tott 
az anya ko ca mé he és tő gye; az egyik amazóniai in di án törzs ked ven ce a ter mesz, az auszt
rál benn szü löt tek pe dig egy bo gár faj ta lár vá ját eszik elő sze re tet tel (Fiddes 1992: 31).

Az ét ke zé si szo ká sok egy bi zo nyos nép cso por tot jel lem ző és egy más nak sok szor el lent
mon dó vo ná sai nem ma gya ráz ha tók az il le tő ál lat „anya gá val”. Ha ugya naz az ál lat az 
egyik nép nek „íz lik”, a má sik nak nem, ak kor nyil ván va ló, hogy va la mi fé le kul tu rá lis 
ob jek ti vá ci ó val ál lunk szem ben. Az íz lés nem ab szo lút, ha nem egy ta nu lá si fo lya mat ered
mé nye, és ez a ta nu lás egy adott tár sa da lom meg sza bott szo kás és ér ték rend szer ében 
megy vég be. Ami ne künk nem íz lik vagy egye ne sen un do rí tó, az más né pek nek kí vá na tos, 
sőt még va la mi fé le rí tus is kö tő dik hoz zá – gon dol junk Sán ta Őz be szá mo ló já ra a nyers 
bél megevé sé ről. Köz is mert egyes eu ró pai né pek oszt ri ga vagy csi ga evé se, ame lyet alig
ha le het ne az összes eu ró pai or szág ban meg ho no sí ta ni. De a szo kás rend szer ke vés bé 
un do rí tó nak ér zett éte lek nél is mű kö dik. Ma gya ror szá gon a mák el ter jedt ele ség nö vény, 
sok szor eszünk má kos tész tát vagy má kos gu bát, és ki ló szám kell a mák meg szo kott sü te
mé nye ink hez, a má kos bé les hez, má kos bejg li hez, po zso nyi kif li hez stb. Ugya nez pél dá ul 
Ang li á ban el kép zel he tet len. Ami kor egy an gol ba rá to mat meg kér dez tem, hol ve he tek egy 
fél ki ló má kot, azt fe lel te:
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Igaz ság sze rint ezt elég ne héz be sze rez ni Ang li á ban, mert nem meg szo kott anya ga az an gol 
kony há nak. Én pél dá ul még so ha éle tem ben nem vet tem. A leg egy sze rűbb az len ne, ha azt 
mond hat nám, hogy vedd le egy szu per mar ket ben a polc ról. Csak hogy a szu per mar ke tek ben 
nem árul nak má kot. Ta lán va la mi lyen spe ci á lis bol tot kel le ne ke res ned, de ak kor is in kább 
öt ven gram mos ta sak ban kap nád, nem fél ki lós cso mag ban.

Ang li á ban ugya nis a má kot a mai na pig nem tart ják táp lá lék nö vény nek, ki zá ró lag a 
gyógy szer gyár tás és a ká bí tó szer alap anya ga ként te kin te nek rá. Eb ből kö vet ke ző en nem 
is me rik a má kos gu bát, a má kos me tél tet, a má kos bejg lit, és a mák evés Ma gya ror szá gon 
ho nos szo ká sát gya na kod va né zik, mint ha olyas va la mi ről vol na szó, ami kö zel áll a drog
fo gyasz tás hoz. Az em be rek és a mák fo gyasz tás kö zé te hát egy kul tu rá lis ter mé sze tű kép
ződ mény áll.

Az azon ban min den kép pen el gon dol kod ta tó, hogy bár az el té rő kul tú rák ra jel lem ző szo ká
sok kü lönb sé gei az ál la ti és nö vé nyi táp lá lé kok ese tén egya ránt meg ta lál ha tók, un dor tár gyá vá 
csak az ál la ti ere de tű éte lek vál nak, a nö vé nyi ere de tű ek nem. Megint csak meg ál la pít hat juk, 
amit már ed dig is mo no má ni á san is mé tel get tünk: a hús ban van va la mi kü lö nös.

A hús mi va gyunk

Az ed di gi ek so rán már össze gyűlt annyi fur csa ság a hús kö rül, és fölföl buk kant annyi 
ma gya rá zat tö re dék, hogy iga zat ad ha tunk Beardsworthnek és Keilnek, akik sze rint, ami kor 
eszünk, nem csak táp ér té ket fo gyasz tunk, ha nem jelentéseketés szim bó lu mo kat is. Ab ban 
is iga zuk van, hogy min den étel nek van szim bo li kus töl te te (Beardsworth és Keil 1997: 51). 
Csak mint ha a hús je len tés sel tel tebb len ne a töb bi táp lá lék nál, mint ha kö rü löt te job ban 
sű rű söd né nek ezek a szim bó lu mok. Fiddes a húst egye ne sen „ter mé sze tes szim bó lum nak” 
ne ve zi (e meg hök ken tő szó össze té tel nek ugyan sem mi ér tel me, ha csak annyi nem, hogy 
ér zé kel te ti: a szer ző egé szen kü lön le ges nek lát ja a hús sze re pét az em be ri ség táp lál ko zá si 
rend sze ré ben), és meg ál la pít ja – eb ben vi szont iga za van – , hogy gaz da sá gi meg tár sa dal mi 
je len tő sé ge sok kal na gyobb, mint amek ko ra pusz ta táp ér té ké ből kö vet ke zik (Fiddes 1992: 
41). De hát ép pen eb ből in dul tunk ki, ami kor a hús aján dék nak azt a fur csa sá gát fej te get tük, 
hogy ha tá sa na gyobb, mint pi a ci ér té ke. Ugya no da ju tot tunk, és még mind ig nem ér tünk a 
dol gok gyö ke ré hez. Egyegy szo kás, hi e de lem vagy ta bu ki fej té se csak köz bül ső ma gya rá
zat nak jó, és nem vá la szol ar ra az alap kér dés re, hogy mi ért pont hús hoz kap cso ló dik, mi ért 
nem nö vény hez.

Egy ki elé gí tő nek tű nő ma gya rá zat a táp lá lék ként hasz nált anya gok em ber től va ló tá vol
sá gá ban rej lik. Az ál lat kö ze lebb áll az em ber hez, mint a nö vény, és ezen be lül az em lős 
ál la tok kö ze lebb áll nak, mint a ma da rak, a ha lak ról vagy a hül lők ről nem is be szél ve.

Legközelebb ter mé sze te sen az em ber áll az em ber hez, nem vé let len te hát, hogy a leg el
ter jed tebb és leg szi go rúbb ta bu eh hez a hús faj tá hoz kap cso ló dik. Bár lé te zik a „szent” és a 
„pro fán” kan ni ba liz mus (Camporesi 1989: 40–45), az em ber hús azon ban nem olyan ér te
lem ben szo ká sos táp lá lék, mint az ál la tok hú sa; „szent” for má já ban fo gyasz tá sa harc hoz, 
el len sé ges ke dés hez, em ber ál do zat hoz kö tő dik, „pro fán” for má já ban pe dig ext rém hely ze
tek ből fa ka dó szük ség hez.

Fiddes sze rint a kö zel ál lás nak há rom tí pu sa van: a mor fo ló gi ai, a szo ci á lis és a funk ci
o ná lis (Fiddes 1992: 135–136). Mor fo ló gi a i lag az em ber sza bá sú maj mok áll nak hoz zánk 
legközelebb, nem is jel lem ző a fo gyasz tá suk. Szo ci á li san a ku tya, a macs ka és a ló áll 
legközelebb az em ber hez, funk ci o ná li san pe dig – mint ar ról már volt szó – a ra ga do zók. A 
ha lak mind egyik di men zi ó ban tá vol áll nak, nem vé let len te hát, hogy a leg szi go rúbb ta buk 
és ti lal mak az em lős ál la tok hú sá ra vo nat koz nak, a ha lak ra alig. Sőt, a hal olyannyi ra tá vol 
áll, hogy nem is te kint jük hús nak. „Nem hús volt ebéd re, ha nem hal” – mond juk, de hi vat
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koz ha tunk sok kal „hi va ta lo sabb” pél dá ra is: ami kor a böjt tilt ja a hús fo gyasz tást, ak kor 
ha lat le het en ni. A ha la kat rá adá sul nem csak meg öl jük, még kín ló dá suk sem érint meg 
ben nün ket: él ve hu zi gál juk őket szá juk ban ho rog gal.

Ez a kö zel ál lás azon ban nem pusz ta abszt rak ció, szám ta lan ér zel mi mo tí vum szí ne zi át, 
hi szen a szá raz föl di em lős ál la tok az em ber hez ha son ló mó don szen ved nek, ha be te gek, 
bőg nek vagy or dí ta nak, ha fáj ne kik va la mi, sán tí ta nak, ha el tö rik a lá buk, ugyan úgy vé rez
nek, ha meg sé rül nek vagy meg ölik őket, meg ha tó mó don gon doz zák ki csi nye i ket, szív szo
rí tó a kö lyök ál lat ki szol gál ta tott sá ga, ra gasz ko dá sa any já hoz, és ked ves a ko or di ná lat lan 
moz gás ból ere dő cset lé sebot lá sa. Mind ez el lent mon dás ban van az zal, hogy meg öl jük és 
meg esszük őket, és ez az el lent mon dás fe szült sé get kelt ben nünk, és va ló szí nű leg fe szült
sé get kel tett őse ink ben is. An nál in kább is va ló szí nű, mert:

Az élet nek a test ben rej lő és gya kor la ti lag hal ha tat lan lé lek kel va ló ma gya rá za tát a pri mi tív 
em ber nem kor lá toz za az em be ri lé nyek re, ha nem ál ta lá ban ki ter jesz ti az élő te remt mé nyek re, 
[…] ál ta lá ban azt hi szi: az ál la tok az em be re ké hez ha son ló ér zé sek kel és ér te lem mel ren del kez
nek. […] Így a vad em ber előtt, aki min den élő lényt gya kor la ti lag az em ber rel egyen lő nek 
te kint, egy ál lat meg ölé sé nek és me ge vé sé nek egé szen más szín ben kell fel tűn nie, mint aho
gyan mi szem lél jük, mi, akik az ál la tok ér tel mét a mi énk nél sok kal ala cso nyabb ren dű nek 
tart juk (Frazer 1993: 337).

Sán ta Őz, a sziú in di án sá mán nem ala nyi köl tő ként sa ját kút fő ből vet te az aláb bi a kat:
Ami kor mi meg öl tük a bö lényt, tud tuk, mit te szünk. Bo csá na tot kér tünk a szel le mé től, meg pró
bál tuk el ma gya ráz ni ne ki, mi ért kel lett így cse le ked nünk, imát mond tunk a csont jai fö lött, 
hi szen a hú sát ad ta, hogy mi él hes sünk, imád koz tunk ér te, hogy új já szü let hes sen, ugyan úgy 
imád koz tunk test vé re ink, a bö lé nyek nép ének éle té ért, akár a sa ját né pün kért (Fire, Lame Deer 
és Er does 1988: 119).

Frazer szám ta lan eh hez ha son ló rí tus ról szá mol be. Pél dá ul Kamcsatka la kói, mi e lőtt 
meg öl tek egy ál la tot, mentegetőztek előt te, és k ér ték, hogy ne ve gye zo kon. A fin nek te me
té si szer tar tást ren dez tek a le ölt med ve tisz te le té re. Az ame ri kai in di á nok – mi e lőtt med ve
va dá szat ra in dul tak – en gesz te lő ál do za tot mu tat tak be. Az ottava törzs Med ve nem zet sé gé
nek tag jai la ko mát ren dez tek a le ölt med vé nek sa ját hú sá ból, és bo csá na tá ért ese dez ve 
el mond ták ne ki, hogy csak azért öl ték meg, mert gyer me ke ik éhe sek (Frazer 1993: 339–
340).

Ez a bűn tu dat mun kál bi zo nyos val lá sok ta ní tá sa i ban, mint a hin du iz mus ban vagy a 
budd hiz mus ban, amely tilt ja az ál la tok meg ölé sét. Ez nyil vá nul meg olyan szél ső sé ges vál
to za tok ban, mint az egyik, hin du iz mus ból ki nö vő szek ta ese te, amely nek tag jai:

…föl söp rik a föl det ma guk előtt, ne hogy el ta pos sa nak egy élő te remt ményt; fá tyolt vi sel nek, 
ne hogy be lé le gez ze nek egy ro vart; nem csak a hús uta sít ják el, ha nem a mé zet is, és kü lön bö ző 
gyü möl csö ket, ame lyek ben ku kac le het, de nem azért, mert un do rod nak a ku kac tól, ha nem az 
élet tisz te le te mi att (Simoons 1961: 10).

Amit a pri mi tív kul tú rák ban – vagy ne vez zük in kább ko ráb bi kul tú rá knak – te me té si szer
tar tás sal, en gesz te lő ál do zat tal, kö nyör gés sel, bo csá nat ké rés sel ol dot tak meg, azt ma nap ság 
az eu ró pai kul túr kör ben más képp tesszük. Már volt ró la szó, hogy a hoz zánk kö zel ál ló ló 
el fo gyasz tá sa kel tet te fe szült sé get virs li vé lényegítéssel és eutanáziát ha zud va eny hít jük, a 
bel ső ré szek fo gyasz tá sa kel tet te fe szült sé get pe dig eu fé miz mu sok kal pró bál juk csök ken te
ni. Nincs ez más képp a kül ső ré szek kel se: ha le het, el ke rül jük azo kat a meg ne ve zé se ket, 
ame lyek az em ber ana tó mi á já ra em lé kez tet nek. Rög tön itt a „hús” szó, amellyel vol ta kép
pen az iz mot és a kö zé ágya zó dott zsírt je löl jük. Foly ta tó dik a „sült”, „pe cse nye”, „sze let”, 
„szűz ér me”, „ja va” stb. el ne ve zé sek kel, ame lyek el fe dik a tény le ges test részt. Az an gol 
nyelv ben ugya nezt a sze re pet töl ti be a meat, a roast, a steak, a chops vagy a chuck (Sahlins 
1976: 175–176). De nem csak eu fé miz mu sok kal, ha nem cso ma go lás tech ni ká val is se gít jük 
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lel künk nyu gal mát. A hús bolt ban még lát ni ló gó fél disz nó kat, de az egy re sza po ro dó szu
per mar ke tek ben már olyan sze met gyö nyör köd te tő fó li á zott da ra bok so ra koz nak a hű tő pul
ton, hogy el kell ol vas nunk a cím két, ha tud ni akar juk, mi lyen részt ve szünk. Megint csak 
Sán ta Őzt idéz het jük: „A ma dár ra sem mi szük ség. Nincs bá tor sá go tok tisz tes sé ge sen meg
öl ni – le vág ni a fe jét, le fosz ta ni a tol lát, ki be lez ni –, nem, mind eh hez sem mi ked ve tek. Így 
az tán csi nos kis mű anyag zacs kó ban ke rül elé tek, fel da ra bol va, kony ha kés zen, íze nincs, de 
bűn tu dat se jár ve le” (Fire, Lame Deer és Erdoes 1988: 119).

Simoons még a mé szá rosmes ter ség professzionalizálódását is ez zel ma gya ráz za, ami ben 
va ló szí nű leg nincs iga za, hi szen nap ja ink ra min den te rü le ten vég be ment a sza ko so dás. Az 
vi szont igaz, hogy bi zo nyos né pek nél a hi va tá sos mé szá ros hoz va ló vi szonyt a „bűn” mi nél 
messzebb re tá vo lí tá sa mo ti vál ja. Simoons ír ja, hogy „a Ka ná ri szi ge te ken a hi va tá sos 
mé szá ros nak nem en ged ték meg, hogy be lép jen má sok ott ho ná ba, ott hoz zá ér jen bár mi hez, 
ki vé ve, ha hív ták. A mé szá ros kaszt tag ja it Ja pán ban tisz tá ta lan nak tar tot ták, és meg aka dá
lyoz ták, hogy má sok kal érint kez ze nek” (Simoons 1961: 10). Ez a faj ta há rí tá si tech ni ka 
kí sér te ti e sen em lé kez tet ar ra, ahogy Eu ró pá ban a hó hér hoz vi szo nyul nak. Bár sen ki nem 
vi tat ta, hogy a tár sa dal mi köz meg egye zés sel el fo ga dott ha lál bün te tést va la ki nek vég re kell 
haj ta nia, és hogy a hó hér egy tisz tes ál la mi hi va tal nok, azért az em be rek nem ke res ték a 
tár sa sá gát, és ha a be szél ge tő part ner ről ki de rült, hogy ő az ál la mi hó hér, kí no san fe szeng tek, 
és igye kez tek to vább áll ni.

Az em ber hez kö zel ál ló ál lat meg ölé se, per sze, nem csak bűn tu da tot kel tett. Épp a közel 
állás az oka an nak a szin te min den nép nél föl lel he tő hi e de lem nek, hogy az el fo gyasz tott 
ál lat tu laj don sá gai át men nek az em ber be. „A bö lény hú sá tól let tünk erő sek, hú sa hú sunk ká 
vált” – mond ja Sán ta Őz (Fire, Lame Deer és Erdoes 1988: 128). Ame ri kai in di á nok kö zött 
el ter jedt hi e de lem, hogy aki szarvashúst eszik, az gyor sabb és oko sabb lesz; a szin ga pú ri 
ma lá jok tig ris húst, a hot ten tot ták orosz lán húst esz nek, mert így vé lik meg sze rez ni ezek nek 
az ál la tok nak a böl cses sé gét, ere jét és bá tor sá gát (Simoons 1961: 117).

A tu laj don sá gok át vi tel ének ez az ősi el ve ter mé sze te sen nem csak po zi tív irány ban 
mű kö dött (erő, ügyes ség, gyor sa ság, ra vasz ság), ha nem el len ke ző elő jel lel is. A ti lal mak 
egy ré sze er re ve zet he tő vissza. Pél dá ul a Bor neó észak nyu ga ti ré szén élő dajakok kö zött 
a har co sok és a fi a tal fér fi ak nem et tek őzhúst, mert at tól fél tek, hogy fé lén kek lesz nek, 
mint az őzek; a zu lu lá nyok nem esz nek disz nó húst, ne hogy gye re kük a disz nó hoz ha son
lít son; a karibok meg azért nem, ne hogy a sze mük olyan ki csi le gyen, mint a disz nóé 
(Simoons 1961: 117).

Ez az ősi hi e de lem – egy kis „tu do má nyos” ada lék anyag gal fel ja vít va – még 170 év vel 
ez előtt is élt a „mű velt” Eu ró pá ban. JeanAnthelme BrillatSavarin, 1826ban meg je lent 
köny vé ben bá jos tu dat lan ság gal bo csát ko zott ilyes fé le fej te ge té sek be:

Ter mé sze tes te hát, hogy az ál la ti táp lá lék ki vá ló res ta u rá ló és erő sí tő, mert al kat ré szei, me lyek 
oly ha son lók az em be ri test al kat ré sze i hez, mi u tán egy szer már ál la ti éle tet szol gál tak, könnyen 
me het nek át új ra az ál la ti élet be, emész tő szer ve ink élet mű kö dés ének a ha tal ma alatt. […] A 
nö vé nyek ről vi szont az az el ter jedt hit, hogy az ilyen táp lá lék nem erő sí ti az iz mo kat és csök
ken ti a bá tor sá got. Az il le tők a hin duk ra hi vat koz nak, akik csak nem ki zá ró lag rizs ből él nek, s 
akik meg hó dol tak min den ki nek, aki csak le akar ta igáz ni őket. […] A hal ban igen sok fosz for 
és hid ro gén van, amik tud va le vő leg a leg gyú lé ko nyabb dol gok a ter mé szet ben. Eb ből az kö vet
ke zik, hogy a hal evés he ví tő és iz ga tó (BrillatSavarin 1912: 54–56).

Az em ber már rég óta úgy te kint az ál lat ra, mint aki nek lel ke van. (Hogy mi lyen rég óta, 
eb ben Frazer „vad em be rek ről” tett meg ál la pí tá sai sem igazítanak el.) „Lel kes jó szág” – 
mond ja a ma gyar, és a leg újabb eto ló gi ai ku ta tá sok ugyan csak meg in gat hat ták azt a 
vulgármarxizmussal be lénk vert, a fel vi lá go so dás ra ci o na liz mu sá ból ere dő el mé le tet, hogy 
az ál la tok nem tud nak gon dol kod ni, kép te le nek te le o lo gi kus cse lek vés sort vég re haj ta ni. És 
ha már a belénk vert el mé let is meg in gott, ho gyan gon dol kod hat tak er ről azok a régiek,  
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aki ket meg sem le gyin tett a fel vi lá go so dás vagy a mar xiz mus – mond juk, azért, mert több 
ezer év vel meg előz ték. Az ál lat te hát – és a szá raz föl di em lős ál lat ki vált képp – nem csak 
kö zel áll hoz zánk, nem csak sok min den ben ha son lít ránk, még „lel ke is van”. Nem cso da, 
ha meg ölé se kez de tek től fog va bűn tu dat tal járt. Ezt a fruszt rá ci ót a té má val fog lal ko zó ku ta
tók több sé ge ér zi, és vi lág né zeté től füg gő en kü lön bö ző kép pen tük rö ző dik is gon do la ta i ban. 
ToussaintSamatnál pél dá ul így:

A hús fo gyasz tás sal kap cso lat ban az em be rek ben mind ig volt va la mi fé le té to va két lel kű ség, 
minthaazembereltulajdonítanáIstenteremtményeit[ki eme lés tő lem – A. M.], és úgy kel le ne 
vé de kez nie, hogy ál do za tot mu tat be az is te nek nek. A Bib lia el ső lap ja in ol vas ha tunk Ábel 
ál do za tá ról: „És Ábel is vive az ő ju ha i nak el ső faj zá sá ból és azok nak kö vér sé gé ből. És tekinte 
az Úr Ábel re és az ő aján dé ká ra” (ToussaintSamat 1994: 100).

Fiddesnél meg így:
De min den fenn tar tá sunk el le né re […] a hús lé nye gé ben va la mi egye dül ál ló an fon tos ma rad 
több sé günk szá má ra. Bár mennyi re kínosérzéseinkvannakisforrásávalkapcsolatban[ki eme
lés tő lem – A. M.], azok, akik ké pe sek tar tóz kod ni a fo gyasz tá sá tól, egy ele nyé sző, bár ta lán 
nö vek vő ki sebb sé get al kot nak. A hús meg vi gasz tal és táp lál ben nün ket. Za var ba hoz és fel ka
var. Iz gat és meg nyug tat (Fiddes 1992: 19).

Azt hi szem, vé gül si ke rült olyan ma gya rá za tot ta lál ni, amely mint egy hely re il lesz ti a 
mo za ik kó szá ló da rab ja it. A hoz zánk ha son ló meg ölé se mi at ti bűn tu dat nak sze re pe le he tett 
ab ban, hogy a hús min den más táp lá lék hoz ké pest kü lön le ges stá tuszt ví vott ki. E kü lön le
ges stá tus je lei:

(1) hogy a köd be  ve sző múlt ban ősünk a bar lan gok fa lá ra nem nö vé nye ket, ha nem ál la
to kat pin gált (in ten zí vebb, fel ka va róbb és ezért meg örö kí tés re job ban sar kal ló él mény volt 
az ölés, mint a nö vé nyek gyűj tö ge té se);

(2) hogy a vér nek misz ti kus sze re pe van;
(3) hogy az ál do za tot ere de ti leg ál la tok kal és nem nö vé nyek kel mu tat ták be;

Ál do za tul ehe tő és iha tó dol go kat mu tat tak be: ami vel az em ber táp lál ko zott, húst, nö vé nye ket, 
gyü möl csöt, bort és ola jat, ugya nazt ál doz ta fel is te né nek is. Csak az ál do za ti hús ra vo nat ko zó
lag ál lot tak fenn kor lá to zá sok és el té ré sek. […] Nincs két ség afe lől, hogy az ál latál do za tok a 
ré geb bi ek és hogy egy kor ki zá ró la go sak vol tak.[…] Az ital ál do zat anya ga ere de ti leg az ál do
za ti ál la tok vé re volt, a vér pót sze re utóbb a bor lett (Fre ud é.n.: 124).

Az is te nek nek be mu ta tott ál do zat szük ség sze rű en a na gyobb je len tő ség gel bí ró „ehe tő 
do log” volt, és ezt a na gyobb je len tő sé get a meg szer zé sé vel já ró ka tar ti kus él mény ad ta. (A 
vér bor rá sze lí dü lé se ar ra a tö rek vés re utal, hogy sza ba dul ni igye kez tek a fe szült ség től.)

(4) Hogy csak hús ra vo nat koz nak ta buk és kvázitabuk;
(5) hogy csak a hús tól un do ro dunk, a nö vé nyek től nem;
(6) hogy egyegy val lás vagy kul tú ra a hús, nem pedig egy nö vény kö rü li csa tá ro zá sok

ban ke re si iden ti tá sát;
(7) hogy a hús a bűn nel kap cso ló dik össze, amely alól a böjt ol doz hat fel;
(8) hogy a va dá szat presztízse má ig él;
(9) hogy a kü lön bö ző hú sok kö zött hi e rar chia van.

E ma gya rá zat má so dik lé pé se sze rint ez az év ez re de ken vé gig vo nu ló, rí tu sok kal, hi e del
mek kel és val lá si elő írá sok kal nyo ma té ko sí tott kü lön le ges stá tusz a ma gya rá za ta an nak, 
hogy – sok eset ben már ma gunk sem tud juk, mi ért is, de – nap ja in kig egé szen másképp
vi szo nyu lunk a hús hoz, mint más táp lá lé kok hoz.

Vé gül: ez a sa já tos vi szony okoz za azt a má ig lé te ző soksok „fur csa sá got”, amely ön 
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ma gá ban szem lél ve olyan ért he tet len nek lát szik. Azt, hogy a hús aján dék „több, mint ön ma
ga”; hogy a hús ün nep az egyet len a táp lá lék ün ne pek kö zül, amely vál to zat lan for má ban 
őr ző dött meg; hogy kós to lót csak hús ból kül dünk; hogy egy „vá nyadt” csir ké ért el cse rél jük 
négy na pi ba nán ada gun kat; hogy jó lé tün ket a hús evés gya ko ri sá gá val mér jük; hogy a fő éte
lek a hús ról kap ták ne vü ket; hogy az „iga zi étel” a hús; hogy a hús el osz tá sa mind a tár sa
da lom ban, mind a csa lá don be lül a ha tal mi hi e rar chi át kö ve ti. Hogy min den ki a hú sos fa
zék hoz sze ret ne kö ze lebb ke rül ni.
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